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ישנה  אם  להבין  ממני  וביקשתי   EMDR בשיטת  למטפל  פניתי   2016 בינואר 

דרך לגרום לי להיזכר בפרטים על חווייתי כילד את תקופת השואה, כדי שאוכל 

לספר על כך לדורות הבאים. למען הילדים, למען הנכדים ולמען הנינים שיבואו 

כדי שאוכל לכתוב את האוטוביוגרפיה שלי? 

"שמי חיים כספי, ניצול שואה בן 74, אין לי בזיכרון שום דבר מהימים האלו וגם 

קצת מאוחר  )הזיכרון העכשוי שלי בסדר גמור(.  שאלתי היא: האם באמצעות 

השיטה שלכם EMDR יש סיכוי לדלות משהו. 

תודה מראש ובברכה".  

                                                                                                          חיים כספי 

וזו התשובה שקיבלתי:  

"היי חיים, 

מה שאפשר לדלות היכן שניתן זה איך דברים שמורים בזיכרון.  זה יכול להיות 

דברים שקרו, חלומות, סיפורים, דברים שהמוח השלים. 

למטרות טיפול פסיכולוגי, לא משנה לי איך התכנים הגיעו לתת מודע, רק מעניין 

אותי אם הם שם, אם הם פעילים לשלילה. 

למטרות אוטוביוגרפיה זה כן עשוי לשנות. כי אין שום ערובה לנכונות ואין שום 

חובה לציית למה שבאמת קרה. כי כאמור, לא מעניין אותנו אם קרה או לא, 

אלא אם ישנו או איננו. או פרטים )למשל מה שיכול להיות שמור זה רק עצב 

גדול או פחד גדול ושבבי זיכרון ללא הפרטים(. 

לא  אם  גם  צעירים  מגילאים  גם  זיכרונות  של  עיבוד  להשלים  אפשר  בקיצור, 

זוכרים )כל עוד הבעיה איננה אורגנית(, אבל למטרות תיעוד עשויה להיות בעיה. 

בכל זאת לא ויתרתי. 

אספתי פרט לפרט, תמונה לתמונה והספר שלפניכם הוא מה שיצא.

משפחה יקרה, חברים וידידים, 

כל הרעיון של כתיבת הספר נולד בטיול )19.9.2014(  לצפון. באותו ליל שישי סיפרתי בפעם הראשונה 
בחיי לחברי הגרעין שלי על ילדותי בשואה. 

מאז עברו כשנתיים ובמשך שנה זו השתתפתי בפרויקט "הקשר הרב דורי" בבית ספרו של נכדי, 
ובעקבותיו  התפוצות"  "בית  באתר  בשואה  ילדותי  סיפור  התפרסם  הפרויקט  במהלך  עמרי. 
הוזמנתי, בערב יום השואה האחרון, לספר את סיפורי בפני כ-300 סטודנטים וחיילים. שאלתי, כמה 
אנשים מגיעים?  )פחד קהל( והאם הבאים מגיעים מרצונם החופשי או שהם חייבים לבוא במסגרת 
הלימודים?. נאמר לי, שהם באים מרצונם החופשי ושיהיו כ-30 איש. לבסוף הגיעו כ-300 סטודנטים 
שלושת  אשתי,  את  הבאתי  יתר,  מהתרגשות  שפחדתי  כיוון  ומתעניין.  נפלא  רגיש,  קהל  וחיילים. 
ילדיי ובתו של בן דודי שחי בשבדיה, נצר אחרון למשפחת אבי ז"ל. לאחר שסיימתי את סיפורי, 

הסברתי שלא הסיפור הפרטי שלי חשוב ואפילו לא שואת יהודי הונגריה, אלא שלושה דברים: 

1. לזכור ולא לשכוח! 
2. לדעת שלו היו לנו מדינה, צבא ומולדת בזמן השואה,

 היא לא הייתה מתרחשת! 
3. והחשוב מכל "והגדת לבניך". יש להמשיך ולספר לדורות הבאים אחרינו את סיפור שואת 

היהודים כדי שלעולם לא עוד! 

היום אני בן 75, מסתכל לאחור על כל התהליך של כתיבת הספר ועל ההחלטה שלנו לשלב גם את 
סיפורה של עדנה, וכל זאת כדי שיהיה לכם, הדורות הבאים, תיעוד מדויק ככל האפשר על חיינו.  

                                                                                                  

                                                                                                                                      חיים כספי 
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נסו לדמיין לעצמכם איך רבבות יהודים גברים, נשים 

ממורביה,  מבוהמיה,  מגליציה,  וילדים,  זקנים  וטף, 

ומהדוכסות הגדולה של אוסטריה )חבלים שהיו כעת 

יחידה פוליטית אחת עם הונגריה( במשך כ - 82 שנים 

עוזבים את מקומותיהם ומהגרים. 

מתי? במאה שמונה עשרה, 

לאן? להונגריה. 

והימים הם ימי שלטונם של בית הבסבורג.

בה   שנספרו  מקהילה  בהונגריה  צמחה   אט  אט  ככה, 

שנים(,   82 )כעבור   1787 בשנת  יהודים  אלף   81,000

קהילה שנספרו בה  542,000 יהודים בשנת 1869. 

חשופים  היו  אירופה,  יהודי  ככל   אלו,  יהודים 

זמנם.    של  והאינטלקטואלית  החברתית  להתפתחות 

חיים  התפתחות  מאידך,  והתבוללות.  השכלה  מחד, 

יהודיים, שמירת מסורת ומצוות. 

ביהדות  התפשטו  אשר  הדתית,  והרפורמה  ההשכלה 

אירופה במאה ה-19, לא פסחו גם על יהודי  הונגריה. 

משנות ה-30 של המאה ה-19 התפתח בממלכה ציבור 

העיור  תהליכי  הנאולוגים.   אליהן,  שנטה  גדול  יהודי 

רבים,  ליהודים  גרמו  הונגריה,  על   שעברו  והפיתוח, 

החיים  אורח  את  להזניח  הכללית  בחברה  שהשתלבו 

מורגלים.   היו  להם  המצוות  שמירת  ואת  המסורתי 

האימפריה  וייסוד  להונגרים  האוטונומיה  מתן 

בצורך  ההכרה  בבסיסה  אשר  האוסטרו-הונגרית, 

למתן  הם  אף  הביאו  לאומיים,  חיים  לקיום  ההונגרי 

אמנציפציה ליהודים.  

שער כתב-עת מ-1860: בן אונטרלנד בלבוש מסורתי, כנראה חסיד, 
מתווכח עם נאולוג; לפניהם עומד אשכנזי )מתנגד( מאוברלנד.

השוני בין גבולות ממלכת הונגריה באימפריה האוסטרו-הונגרית לבין  הונגריה העצמאית לאחר חוזה טריאנון 

וקצת מספרים: 

בשנת 1880 היו 624,737 יהודים בהונגריה  •

מהם: 238,947 נאולוגים, 350,456 

אורתודוקסים והשאר ססטוס קוו. 

בשנת  1910  היו כ- 909,591  יהודים  •

בהונגריה.  מהם 43% נאולוגים. 

 125 סה"כ  שנים,    43 ועוד  חלפו  הגירה  שנות   82 

ועולמם  היסטורי...(,  בקונטקסט  מאד  )מעט  שנים 

של יהודי הונגריה התהפך. 

היהודים  ימי  ודברי  הדנובה  בנהר  זרמו  רבים  מים 

מן העולם,  וחלפו   עברו  בהונגריה של האמנציפציה 

האורתודוקסים והנאולוגים

פרק 1

האמנציפציה

דאק  פרנץ  מנהיגי הליברלים הלאומיים ההונגרים, 

היהודים  שילוב  את  בחיוב  ראו  אנדרשי,  וגיולה 

בחברה, ואחד מן המעשים הראשונים של הממלכה 

ההונגרית החדשה שנוסדה בשנת 1867 היה לחוקק  

את חוק האמנציפציה, שקבע כי יהודי הונגריה שווים 

אזרחי  לשאר  והפוליטיות  האזרחיות  בזכויותיהם 

הארץ.  בשנת 1895 הוכרה הדת היהודית  כאחת מן 

הדתות במדינה, וזכתה למעמד שווה לדת הקתולית 

ולדת הפרוטסטנטית. 

מנהיגי הפטריוטים ההונגרים קראו ליהודים לשנות 

מקדים  כתנאי  בסביבתם  ולהיטמע  דרכיהם  את 

לאמנציפציה. יהודים רבים נענו לקריאה הזו.  ככה 

שהיו  הנאולוגים  היהודים  תנועת  בהונגריה  נולדה 

שאנחנו  הרפורמית  היהדות  חלוצי  הנראה  ככל 

טובים   ימים  היו  האמנציפציה  ימי  היום.  מכירים 

עבור יהודי הונגריה.

שמות  את  שינו   הנאולוגים  הונגריה  מיהודי  רבים 

המשפחה שלהם לשמות הונגריים או גרמניים. 

הם קראו לרפורמות בדיני הכשרות.  •

או  • גרמנית  רק  ודיברו  יידיש  לדבר  הפסיקו  הם 

הונגרית.  

הם ערכו שינויים בבתי הכנסת – כך שאלו ידמו  •

יותר לכנסיות של הנוצרים.  

הם הציבו את הבימה בבית הכנסת באופן הדומה  •

לזה שבכנסייה. 

כמנהג  • הכנסת,  בבתי  חופות  לערוך  החלו  הם 

הנוצרים.

 הם הכניסו  עוגבים לבתי הכנסת.  •

הם הקימו בתי ספר יהודיים, שלא למדו שם בכלל  •

עברית אלא רק הונגרית. שלא למדו שם הסטוריה 

יהודית, אלא התמקדו בלימוד, החגים בלבד, ועוד. 

על הרקע הזה התחולל קרע גדול בינם לבין היהודים 

האורתודוקסים, והעימות בינם לבין היהודים 

האורתודוקסים רק  הלך והחריף. 

בין 1869 ל-1871 התמסד הפירוד בין המגזרים, לאחר 

מה  של  היסוד  מקונגרס  פרשו  שהאורתודוקסים 

היהודים  קהילות  של  הארצי  "הארגון  להיות  שנועד 

החדש.  בגוף  יריביהם  לשליטת  מחשש  בהונגריה", 

על  קיבלו  הנאולוגים  בשליטת  הקהילות  כל  כמעט 

את  והקימו  באסיפה,  שנקבעו  התקנות  את  עצמן 

כבני  גם  נודעו  "הלשכה היהודית הארצית", שחבריה 

משלהם:  ועד  יצרו  האורתודוקסים  הקונגרס".  "פלג 

"הלשכה האורתודוקסית האוטונומית". בתווך נותרו 

קהילות שבחרו להיוותר עצמאיות ולא להסתנף לאף 

אחד מהפלגים. אלה כונו קהילות "הסטטוס קוו", והן 

הקימו לעצמן ארגון-גג משלהן ב-1928.

האורתודוקסיה ההונגרית הקימה קהילות ובתי מדרש, 

שזכו לתהילה ברחבי העולם היהודי. ממשיכי דרכו של 

ובסביבתה,  בפרשבורג  היה  שמרכזם  סופר,  החת"ם 

ובתי  תורנית  ספרות  ביצירת  גבוהה  לרמה  שהגיעו 

גם  בהדרגה  התפשטה  המדינה  מזרח  בצפון  מדרש. 

החסידות. 
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השנייה  העולם  ומלחמת  הראשונה,  העולם  מלחמת 

כלפי  הונגריה  של  התייחסותה  את  לגמרי  שינו 

היהודים. 

גם  יוסף שבץ, מה שכנראה  בשלב מסוים, קיבל סבא 

פגם ביכולת הדיבור שלו. אחותי מספרת, שנהג לחייך 

הרבה, איש חייכן היה.  היא זוכרת אותו. בעל מראה 

אלא  כך,   כל  זקן  היה  שלא  אפשרי,  מזדקן.  מבוגר, 

נראה יותר מכפי גילו בגלל השבץ.

פרטים רבים חסרים לי על משפחתו של אבי, כגון: 

מתי היגרו אבות המשפחה להונגריה?  •

מה הייתה ארץ מוצאם?  •

כיצד עברו את ימי מלחמת העולם הראשונה?   •

מתי ואיך התמקמו בהונגריה? •

הייתה  בבית  שלהם  האם  ששפת  העובדה  מעצם 

או  גרמניה  מאזור  הוא  שמוצאם  מניח  אני  גרמנית, 

אוסטריה.   

ידי  על  בודפשט  של  כיבושה  שעם  הגיוני,  לי  נראה 

הגרו  שבה  בתקופה    1869 שנת  עד  האוסטרים, 

ומהדוכסות  ממורביה,  מבוהמיה,  רבים  יהודים 

הגדולה של אוסטריה – אפשרי שגם בני משפחתו של 

אבי היו  בין המהגרים והם התמקמו בעיר זאלאגרסג,  

.zalaegerszeg

ולמה אני מספר לכם את כל זה?  על הנאולוגים ועל 

האורתודוקסים? 

כיוון, שאחת השאלות הראשונות, שנשאלנו אחותי אגי 

ואני, בראיונות שערכו לנו ב"יד ושם" על זיכרונותינו 

זרם  לאיזה  הייתה:  המשפחה,  ועל  השואה  מימי 

ההורים  השתייכו  בהונגריה  היהודית  באוכלוסייה 

שלנו, הסבים והסבתות?

שאלה טובה. 

בהתחלה חשבתי שאין לי מושג.  

אחד  הקטנים,  הפרטים  כל  את  שאספתי  לאחר  אבל 

לאחד, התקבלה  תמונה. 

אגי סיפרה למראיינת שלה )בראיון שנתנה ל"יד ושם"(, 

היו אולי נאולוגים,  שלדעתה הסבים והסבתות שלנו, 

לפחות אלו מצד אבא, כיוון, שהם לא היו דתיים בכלל.  

לקרוא  אפילו  ידע  לא  להגיד(,  עצוב  )זה  שלי  "אבא 

בנושאי  דבר  שום  ידע  לא  הוא  התפילה.  בסידור 

יהודי.   חינוך  שום  קיבל  לא  שגם  וכנראה  היהדות, 

סידור התפילה שהיה לנו בבית, היה בהונגרית.  בכל 

יום כיפור היתה אמי נותנת לו  את הסידור הזה, שילך 

איתו לבית הכנסת" )אגי(.  

את סבתי חנה )שיידר(  וסבי יוסף זילברמן, הוריו של 

נספו  כבן שלוש, כשהם  הייתי  כלל.   זוכר  אינני  אבי, 

בימי השואה הארורים ומעבר לסיפורים  עליהם, אין 

לי מהם שום זיכרונות.  

סבא יוסף וסבתא חנה זילברמן ביום חתונתם )סבא וסבתא שלי מצד אבא(.

משפחה של חייטים. 

לסלו -אליעזר זילברמן, אבא שלי , על רקע תמונת בית הכנסת הנאולוגי בעיר 
הולדתו

סבתא חנה וסבא יוסף זילברמן 

זאלאגרסג

בעיר הקטנה הזו – נולד אבא שלי  ב-16.1.1907, ושמו 
זילברמן לסלו - אליעזר. 

וכך נראתה העיר בזמנים ההם: 

ב-1820 נפתח בית ספר יהודי. 

ב-1868 הקהילה הצטרפה לזרם הנאולוגי.  

לבית  בנוסף  ומפואר  גדול  כנסת  בית  נחנך  ב-1904 

הכנסת הישן.  

אוכלוסיית היהודים גדלה מ- 349 נפש ב-1840 לשיא 

של 1,659 נפש )12.5% מכלל האוכלוסייה( ב-1920.  

אך גם הגירת היהודים במאה התשע עשרה לעיר  הזו 

לא הביאה להאצת התפתחותה הכלכלית והתרבותית.   

ב-1870 איבדה זאלאגרסג את מעמדה כעיר וזכתה בה 

שוב רק כעבור עשרים שנה, ב-1890.  

ב-1895 נבנו בעיר מבני ציבור חדשים, בתי ספר ובית 

חרושת ללבנים. 

למרות כל הניסיונות,  העיר המשיכה לפגר בהתפחותה  

בתחומים רבים, בהשוואה לערי המחוז האחרות. 

אפשר להניח, שאלו היו  הסיבות שבגללן עזבו הוריו 

של אבי ובני משפחתו את  זאלאגרסג ועברו לבודפשט.  

ותפירה,  חייטות  חופשי,  במקצוע  שהחזיקו  כיוון, 

טובים  יהיו  הגדולה  בעיר  שחייהם  שציפו,  כנראה 

יותר, וגם הפרנסה תהיה יותר בשפע. 

סבי, יוסף זילברמן, היה חייט וכך גם אבי. רבים מבני 

המשפחה של אבי עסקו במקצוע הזה או שעזרו לצידו.    

עזרה  יותר  ומאוחר  בעבודתו  לסבי  עזרה  חנה,  סבתי 

גם לאבי. כך,  גם אמי עזרה לאבי.

משפחה של חייטים 

עד תחילת המאה ה-19 היו בעיר זאלאגרסג, מעט מאוד 

סוחרים ובעלי מקצועות חופשיים בשל משטר המיסים 

של הבישופות שהייתה בעצם – הבעלים על העיר.  

בעיר  התיישבו  בזאלאגרסג   הראשונים  היהודים 

בתחילת המאה ה-18. אבות משפחתו של אבי כנראה 

היו בין היהודים האלו. 
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תמונה מיום חתונתו של שאני ) sanyi(, אחיו הצעיר של אבי.  בשורה הראשונה עם פרחים ומעיל כהה זו אגי אחותי.
מאחור, אישה מבוגרת חובשת כובע מסתכלת על החתן. זוהי סבתא זילברמן האהובה של אגי.  אחרי החתן, אחיו הבכור של אבא פרי עם אשתו ארונקה חובשת 

כובע לבן. הכי חשוב, אבא שלנו בשורה האחרונה עם כובע כחול כהה.   
אמא שלי לא הייתה בחתונה כי הייתה בימים האחרונים של הריונה איתי. 

סבתא חנהזילברמן 

אגי 

סבתי  אמיליה  נולדה בעיירה בשם סגד.  בשנת 1840 

צעירה  מהגרים  כקהילת  יהודים.   כ-681  בסגד  היו 

כר  סגד  הייתה  שמרניים,  יסודות  שחסרה  ואמידה, 

נוח לנאולוגים. במהלך הקרע, קהילת יהודי סגד עברה 

בשלמותה להשתייך לארגון הנאולוגי הארצי. היא פרחה 

ובנו,  לעף  במיוחד תחת הנהגתם של הרבנים לאופולד 

נחנך בית הכנסת של סגד, השני  עמנואל לעף. ב-1907 

מרקוס-מרדכי   סבא  היו  אליזבט,  אמי,  של  הוריה 

הכט,   מרדכי   סבי,  הכט.  )רוזנטל(  אמיליה  וסבתא 

נולד בעיר קטנה בשם Vác כ-22 ק"מ צפונית לבודפשט 

למרגלות רכס Naszaly בהרי הקרפטים.  הוא היה בן 

יחיד להוריו  והיו לו ארבע אחיות. 

לבית  אמיליה  סבתא  עם  התחתן  מרדכי   סבא 

אליזבט- אמי  ביניהן,  בנות,   5 להם  רוזנטלונולדו 

סבתי  נפטרו  החמישי  בנם  ללידת  בסמוך  אלישבע.  

אמיליה והתינוק  ממגפת השפעת הגדולה בשנת 1924. 

סבא מרקוס-מרדכי, סבתא אמיליה 
)רוזנטל( הכט, וסבתא אילונה הכט

סבתא אמיליה, אמא של אמי ואשתו הראשונה של סבא מרדכי 

בגודלו במדינה. לאחר מותה של אמיליה  נשא סבי את 

ביניהן  יתומותיו,  לגדל את חמשת  לו  אילונה  שעזרה 

אמי אליזבט,  שהקטנה ביניהן הייתה בת שנתיים. 

אני למעשה הכרתי את אילונה כסבתא שלי .  לאילונה 

ולסבא מרדכי לא היו  ילדים משותפים. 

סבתא אילונה, אשתו השנייה של סבא מרדכי, שגידלה את אמי ואת 
אחיותיה ושאותה היכרתי כסבתא

תמונת מזכרת מהימים שהמשפחה הייתה שלמה. תצלום מחתונת דודתי, אחותה הצעירה של אמי שנערכה בבודפשט בשנת 1943. בשורה ראשונה מצד ימין 
עומד אבא שלי, לסלו זילברמן, במדי פלוגות העבודה. לידו אמא עם הכובע על הצד והילד הקטן בחזית זה אני.
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הבית שלנו לא היה בית כשר, אבל אמא שלי לא ערבבה 

חלב ובשר וגם חזיר לא אכלנו. בימי שישי הייתה אמא 

הולכת למאפייה לאפות חלות, ובכל יום שישי הייתה 

מדליקה נרות. 

בבית,  לנו  הייתה  "פישקה"  צדקה  קופסת  אפילו 

שלתוכה בכל יום זיכרון של בן משפחה או קרוב שנפטר 

הייתה אמי מכניסה שטרות כסף ומטבעות לצדקה או 

לתרומות שונות. פעם בחודש היה מישהו מגיע אלינו 

שהצטבר  הכסף  את  לו  נותנת  היתה  ואמא  הביתה, 

בקופסה. זו הייתה מסורת.  

בראש השנה, בפסח וביום כיפור היו כל בני המשפחה 

לא  אחותי  לא?  או  צמו  אם  הכנסת.  לבית  הולכים 

זוכרת. 

בפורים, אחותי זוכרת שהתחפשה פעם למלאך ואמא 

תפרה לה כנפיים גדולות. היא לא זוכרת אם הדליקו 

שאת  בוודאות,  יודעת  היא  אך  בחנוכה,  חנוכייה 

הכריסמיס לא חגגו, אבל כן קנו לה שוקולד של סנטה 

קלאוז. 

אגי לא זוכרת שאי פעם נערך באחד מבית הסבים שלנו 

בהונגריה ליל סדר כהלכתו, אבל כן  התכנסו המשפחות 

לארוחה משפחתית, אך לא קראו את ההגדה. 

אגי סיפרה על ליל סדר אחד גדול שחגגה עם 100 ילדים 

נוספים בבית הספר, אירוע שבו השתתפו גם ההורים 

באופן  שילמו  גם  עליו  אירוע  רב.  בידי  ושנוהל  שלנו 

מיוחד. 

דיברו  לא  המשפחה  של  אגף  שבשום  דווקא,  מעניין, 

יידיש. אפשר לומר שרק סבא מרדכי הכט היה איכשהו 

שהוא  סביר  סיכוי  יש  לכן,  יהודיים.  לעניינים  קשור 

היה קונסרבטיבי. 

אמא תמיד רצתה שנדע שאנחנו יהודים. את אגי שלחו 

לבית ספר יהודי ושילמו על זה במיוחד. 

למרות, שבית הספר היה יהודי לא לימדו שם עברית 

על  לימדו  כן  אבל  יהודית,  היסטוריה  לימדו  לא  וגם 

נחשב לבית ספר  החגים היהודים. בית הספר היהודי 

טוב. הונגרים גויים רבים שלחו לשם את ילדיהם, אף 

על פי שבבית הספר הקפידו על מורים יהודים בלבד. 

אויפשט הוא הרובע הרביעי של בודפשט. הרובע ממוקם מצפון למרכז 
העיר, בגדה המזרחית של הדנובה. עד שאוחד עם בודפשט ב-1950 היה 

אויפשט יישוב עירוני עצמאי.

ברובע  ב-1908  נולדה  אמי,  הכט,  אליזבט-אלישבע 

פשט  )בהונגרית:  שבבודפשט   ,Uypest אויפשט 

הרובע  בודפשט.  של  הרביעי  הרובע  הוא  החדשה(. 

של  המזרחית  בגדה  העיר,  למרכז  מצפון  ממוקם 

הדנובה. עד שאוחד עם בודפשט ב-1950, היה אויפשט 

עירוני עצמאי. עד מלחמת העולם השנייה היה  יישוב 

בו  והתקיימו  גדולה  יהודית  אוכלוסייה  בעל  יישוב 

וסבתי  סבי  ונאולוגית.  אורתודוקסית  קהילות:  שתי 

דיברו ביניהם הונגרית כשפת אם.  כיצד נפגשו? אינני יודע, אך  

כשהתחתנו הם כבר גרו  בעיר בודפשט.  

מצד אמא: סבא מרדכי וסבתא אילונה הכט.  יושבים משני הצדדים. על ידו למעלה KOCH הבעל של אילונקה )אחת האחיות של סבתא( על יד יוז'י, אבא של 
הבת דודה  שנמצאת בקנדה. )הוא  לא נעלם(,  הבעל של אילה נעלם.  באמצע – התינוקת – זו לנקה, ומעליה זו אמא שלה שקראו לה מנצי – אחות של אמא.  

אחריה בעלה שקראו לו פישטה – גם הוא נעלם.  על ידו, זה אבא שלנו.  לפניו אמא יושבת בהריון עם אגי.   על יד סבתא ואחרי אמיקה שעוד לא הייתה נשואה.   
זו הדודה שיש תמונת חתונה שלה.   

סבא מרקוס הכט

סבתא אילונה, אשתו 
השניה, של סcא 

סבתא אלישבע בהריון 
אגי

אבא שלי לסלו זילברמן 

אמי, אליזבט-אלישבע הכט 1977-1908

העולם  מלחמת  פרצה  בערך  שש  בת  אמי   כשהייתה 

1914- השנים  )בין  שנים  כ-4  שנמשכה  הראשונה  

  .)1918

האוסטרו- לצבא  גויס  אמי,  של  אביה  מרדכי,  סבא 

לאחר  שחזר  סיפורים,  עליו  ושמעתי  כחייל,  הונגרי, 

המלחמה עם פציעות ושברים. הוא כנראה השתקם די 

מהר מהפציעות הללו, ונראה שחייהם לאחר המלחמה 

חזרו לשגרה. 

היום,  לזה  שקוראים  כמו  או  ספר,  היה  מרדכי  סבא 

כלשהי  תחרות  על  סרטון  אפילו  ישנו  שיער.  מעצב 

מרקוס  סבא  את  רואים  ובה  בבודפשט,  שהתקיימה 

מיוחדת  בתסרוקת  דודתי  של  שערה  את  מעצב 

בתספורת, שעליה זכה בפרס  על עיצוב תספורות. 

מגוריו  בעיר  גדולה  מספרה  הייתה  מרדכי  לסבא 

יותר,  מרוחק  במקום  קטנה  מספרה  וגם  בודפשט, 

אליו היו יוצאים לחופשות. 

והיא  אנשים  כ-16  לפחות  הועסקו  הגדולה  במספרה 

וסבתי  מרקוס  שסבי  לומר  אפשר  מאד.  הצליחה 

אילונה חיו בנוחות יחסית. 

סבא מרקוס וסבתא אילונה, לדעתה של אחותי אגי, 

אילונה  שלסבתא  פי  על  )אף  קונסרבטיבים  היו  אולי 

הייתה כנראה השפעה נאולוגית עוד מהעיר סגד(. אגי 

והיה  בצעירותו  לישיבה  הלך  מרדכי  שסבא  סיפרה, 

היחיד במשפחה שידע משהו על יהדות. 

אני למעשה לא היכרתי את סבתי אמיליה, אמא של 

מרדכי,  סבא  של  השנייה  אשתו  את  רק  אלא  אמי, 

אילונה, שגידלה את אמי ואת אחיותיה. היא למעשה 

הייתה הסבתא שלי )לאחר המלחמה עלו סבא מרדכי 

עד   – קשר  על  אתם  ושמרתי  לארץ,  אילונה  וסבתא 

שנפטרו(.

 מלחמת העולם הראשונה 
וחיי המשפחה בבודפשט
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לאמא היו רגשות יהודים חמים והיא החדירה אותם 

החזן,  של  בקולו  נזכרת  כשהיא  היום,  שעד  באחותי, 

שעמד בבית הכנסת הגדול ברובע היהודי של בודפשט, 

הזיכרון הזה גורם לה לבכות מהתרגשות. מין כיסוף 

רוחני שכזה, אולי אפילו געגוע.  

שיתוף    מנע  בהם,  להכיר  הליברלית  הממשלה  את 

פעולה הדוק בין שני הזרמים את הצעד, והם הצליחו 

הגבלות  הציונים  על  להערים  הרשויות  את  לשכנע 

שונות. 

מה היו שורשי האנטישמיות שהובילו את הונגריה 

מהאמנציפציה לחקיקתם של שלושת החוקים 

נגד היהודים ועד השתתפותם היוצאת דופן של 

ההונגרים בהשמדת היהודים בארצם?

אז הייתה אמנציפציה.  

לקראת   ליהודים,  שניתן  הזכויות  משוויון  וכתוצאה 

של  שיעורם  במהירות  עלה  ה-19,  המאה   סוף 

היהודים המובילים בהונגריה  בחיי הכלכלה, המסחר, 

המשפטים והתרבות במהירות.   בעוד ששיעורם בכלל 

האוכלוסייה עמד על כארבעה אחוזים, היו כמחצית מן 

הסוחרים, הרופאים ועורכי הדין היו יהודים. 

הקיסר פרנץ יוזף, אשר כונה על ידי היהודים "הקירה" 

– הקיסר ירום הודו נטה להם חסד.

לקנאה  גרמה  היהודית  הקהילה  של  הזו  ההצלחה 

של  השדים  את  והעירה  הפטריוטים  ההונגרים  אצל 

האנטישמיות. 

המודרנית  האנטישמיות  הופיעה  אלו  בנסיבות 

עשרה.  התשע  המאה  של  השמונים  בשנות  בהונגריה 

תנועה פוליטית אנטישמית הוקמה על ידי חבר פרלמנט 

בשם ויקטור אישטוצי. 

כי  נטען  במהלכה  דם,   עלילת  1882 אירעה  בשנת 

נוצרייה בשם אסתר שוימושי, מכפר טיסאסלר  ילדה 

במזרח הונגריה, נחטפה על ידי יהודים ונרצחה לצורכי 

פולחנם הדתי. 15 יהודים הובאו למשפט בקשר לרצח, 

פוליטיים  מנהיגים  ההאשמות.  מן  זוכו  הם  בסוף  אך 

רבים התערבו לטובת היהודים, ביניהם לאיוש קושוט 

וקלמן טיסה. 

לפוגרומים  ואף  אנטישמיות  למהומות  גרם  המשפט 

אחרות,  ובערים  ברטיסלבה(  )כיום  בפרסבורג 

ולשלוח  צבאי  משטר  על  להכריז  נאלצה  והממשלה 

פרק 2

שורשי האנטישמיות בהונגריה

אוכלוסייה  התגוררה  שבהם  לאזורים  צבא  פלוגות 

יהודית. ראש הממשלה, טיסה, הכריז,  שכל עוד הוא 

מכהן בתפקידו לא ירשה פגיעה ביהודים חפים מפשע.

בין  התרחשה  אשר  הראשונה,  העולם  מלחמת  לאחר 

השנים 1914-1918 הייתה הונגריה בצד המפסיד. 

חוזה השלום של טריאנון קרע מהונגריה חלקים רחבים.

חילופי ממשלות לאחר מלחמת העולם

הונגריה שלאחר המלחמה כללה פחות מ- 30% משטחה 

לפני המלחמה. 

לפני  מיליון   21 במקום  מיליון,   8 נותרה  אוכלוסייתה 

המלחמה. 

ותגובה  מרים  רגשות  בהונגריה  הותיר  זה  כישלון 

לאומית שנתנה את אותותיה במשך דור שלם. 

לרומניה,  ליוגוסלביה,  שטחים  הפסידה  הונגריה 

לאוסטריה  לפולין,  לצ'כוסלובקיה,  המועצות,  לברית 

ולאיטליה. 

ציור של אסתר שוימושי פורסם בעיתון אנטישמי משנת 
1992

"...רוחות מלחמה, 

נדמה לי שגלות בבל לא נסתיימה 

וכל אחד מציב בלבו חומה, 

לא רוצה לראות צרות של אחרים, 

בשביל מה בשביל מה?..." 

אז לאיזה זרם יהודי הונגרי השתייכה המשפחה שלי?

סטטוס  נאולוגים?  קונסרבטיבים?  אורתודוקסים? 

קוו? תחליטו בעצמכם. 

או שאולי הם פשוט לא השתייכו לאף זרם? 

אפשר אולי לסכם: 

מצד אמא, קונסרבטיבים. 

שהגיעו  )כיוון  נאולוגים  להניח    –  סביר  אבא,  מצד 

לקהילה  היהודים  כל  הצטרפו  שם  זאלאגרסג  מהעיר 

הנאולוגית וגם על פי אורח חייהם(. 

אחר,  או  כזה  לזרם  היהודים  השתייכות  אגב,  ודרך 

לא שינתה לנאצים בכלל. שונאי היהודים לא הבחינו 

היום.  האנטישמים  לגבי  גם  הכלל  וזה  הזרמים.  בין 

אנטישמי באשר הוא אנטישמי אינו מבחין בין יהודים 

או  חרדים  שמאלנים,  או  ימנים  אחר.  או  כזה  מזרם 

מדינת  לשנאת  הייתה  היהודים  שנאת  חילונים. 

ישראל, שהיא היום הנציגה המשמעותית ביותר של 

יהדות העולם. 

ואיפה הייתה הציונות? 

עד מלחמת העולם השנייה הציונות לא נקלטה כמעט 

בהונגריה. בנימין זאב הרצל ומקס נורדאו נולדו אמנם 

אינטלקטואלים  של  צרה  שכבה  למעט  אך  זו,  בארץ 

בקרב  זעיר  ומיעוט  גיסא  מחד  מתבוללים 

ההשקפות  כל  בני  דחו  גיסא  מאידך  האורתודוקסים 

את רעיונותיהם עד עליית האנטישמיות אחרי מלחמת 

העולם הראשונה.

"יהודי הונגריה היו  ההיסטוריון אמיל לנגייל ציין כי 

האנטי-ציוניים ביותר על פני תבל".  האורתודוקסים 

האידאולוגיה  את  לחלוטין  שללו  יחד  גם  והנאולוגים 

מטעמים דתיים ואזרחיים בה באותה מידה. 

שיכלו  כמעט  היחיד  הנושא  הייתה  בציונים  המלחמה 

להסכים עליו. כשעלה החשש שהציונים עלולים לשכנע 

עצמו  את  ראה  שהוא  יודע  אני  עליו   שלי?  ואבא 

כהונגרי.  

ואיך הגעתי למסקנה הזו? 

סבתא חנה וסבא יוסף זילברמן גרו לא רחוק מהשכונה 

שאנו גרנו בה. סבתא חנה הייתה באה אל בית הוריי 

כמעט מידי יום אחה"צ כדי לעזור לאבא שלי לתפור.  

לאבא היה שולחן תפירה גדול שעליו גזר את הבדים 

שאותם היה צריך לתפור לחליפות. 

מנהלים  חנה  וסבתא  הוא  היו  הזה  לשולחן  מסביב 

המון שיחות.

זוכרת פעם  ילדה קטנה, אבל היא  אגי אחותי הייתה 

את  ששמעה  כאלה(,  פעמים  עוד  )והיו  במיוחד  אחת 

אנחנו  יודע,  "אתה  שלי:  לאבא  אומרת  חנה  סבתא 

צריכים לעזוב את הונגריה, הגרמנים עומדים להגיע 

לכאן".

ואבא שלי השיב לה: "אין מה לפחד, הם לא יפגעו בנו 

כי אנחנו הונגרים". אגי  זוכרת את המילים האלו. 

וזה אומר משהו, זה מגלה לנו הרבה על התחושה והלך 

הונגרים  וחשו  בהונגריה  שנולדו  היהודים  של  הרוח 

לכל דבר. 

על  אחר  משהו  וידעה  הכירה  חנה  שסבתא  ייתכן 

רוח שונה של  באו מהלך  והתחושות שלה  הגרמנים, 

ידיעה והבנה.
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עם  והברית  הציר  למעצמות  הונגריה  של  הצטרפותה 

גרמניה אמורים היו להחזיר להונגריה את השטחים, 

שנקרעו ממנה במלחמת העולם הראשונה. 

"הונגריה  נקראה  המלחמה  שלאחר  הונגריה 

 – הונגריה  יהודי  הקטועה )מתוך  הונגריה  או  הטריאנונית" 

אתר דעת(.

והוקמה  הישן,  המשטר  התמוטט   1918 באוקטובר 

רפובליקה דמוקרטית ליברלית בראשותו של מיהאיי 

של  שטחיה  על  לשמור  כישלונו  לאחר  קארויי. 

הונגריה התפטרה ממשלתו, ובמקומה עלתה ממשלה 

הקמת  על  שהכריזה  סוציאליסטית-קומוניסטית, 

דיקטטורה של הפרולטריון. 

בזכות  להונגרים  יסייעו  הרוסים  כי  הייתה  התקווה 

הממשלה הסוציאליסטית שהוקמה בהונגריה. ציפייה 

הציבור  לתודעת  נכנסה  והממשלה  התבדתה,  זו 

על  יהודים,  רובם  מהפכנים,  קבוצת  כהשתלטות 

בין שתי מלחמות העולם טופחה ההשקפה  הונגריה. 

כי מפלתה של הונגריה נבעה מן ה"מהפכה היהודית". 

ב- 12 באוגוסט 1919 נאלצה הממשלה הקומוניסטית 

לבודפשט  נכנס  מהפכני  האנטי  והצבא  להתפטר, 

המדינה.  ראשות  את  שקיבל  הוראטי,  של   בראשותו 

בשל האשמות על מעורבות יתר של יהודים  במהפכה 

שנאה  של  רקע  )על  הונגריה  של  הקומוניסטית 

שורשית דתית עמוקה בין הכנסייה ליהודים במהלך 

כל הזמנים, שבכל הזדמנות הייתה שמחה להעליל על 

בין  הדו-קיום  אחרות(  ועלילות  דם  עלילות  היהודים 

יהודים ללא יהודים – התמוטט. 

נאמנות  היהודים  גילו  הראשונה  העולם  במלחמת 

נפצעו   מרדכי(,  סבא  )כמו  נלחמו  ורבים  להונגריה 

ואף נהרגו בשורות הצבא האוסטרו-הונגרי. הונגריה 

נחלה תבוסה, והממלכה הדואלית האוסטרו-הונגרית 

– פורקה. 

בשנת 1919 הייתה תקופה קצרה של שלטון קומוניסטי 

בהונגריה, בראשו עמד עיתונאי יהודי בשם בלה קון.  

שלטון זה ארך רק 133 ימים והובס על ידי הרומנים, 

ידי "הצבא  ועל  על מנת להכריתו,  שפלשו לבודפשט 

הלבן" שהוקם על ידי לאומנים הונגרים בדרומה של 

המדינה.  

של  ומצעדו  הרומנים,  ידי  על  בודפשט  של  כיבושה 

לבן"  ב"בטרור  לוו  בודפשט,  אל  צפונה  הלבן  הצבא 

אל  ובראשונה  בראש  אך  הקומוניסטים,  אל  שכוון 

היהודים. כ-3000 יהודים נהרגו בפרעות אלו.   

לשלטון  עלה  הקומוניסטים  של  גירושם  לאחר 

בהונגריה האדמירל מיקלוש הורטי שהיה בעל נטיות 

אנטישמיות. הורטי התחיל להצר את צעדי היהודים 

וב- 1920 חוקק  את חוק "הנומרוס קלאוזוס"  – חוק 

המגביל את מספר היהודים במוסדות להשכלה גבוהה.   

המגמה האנטי יהודית של השלטונות הביאה לאווירה 

שהרעה מאד את מצבם של היהודים, וגרמה, לפיחות 

במעמדם, שהלך והחריף עד לנטילת זכויות מלאה. 

אדמירל מיקלוש הורטי )נאג'בניאי( )בהונגרית: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós;  18 ביוני 1868 – 9 בפברואר 1957( היה קצין-ים ומדינאי הונגרי אשר 
שימש כעוצר הונגריה בין השנים 1920–1944. הורטי היה ידוע כאנטישמי, ולמרות התנגדותו המילולית, בתקופת שלטונו התרחשה שואת יהודי הונגריה.

פרק 3

 חיי משפחתי בבודפשט 
בין השנים 1933-1939

אבי אליעזר ואמי אלישבע ביום חתונתם  בשנת  1931

נישואי הוריי והקמת המשפחה 

אינני יודע כיצד נפגשו הוריי, מי שידך ביניהם או באיזו 

מסגרת נפגשו.  אינני יודע היכן נערכה החתונה שלהם 

אזרחית.   חתונה  או  מסורתית  חתונה  הייתה  והאם 

הוריי נישאו במאי  1931.

בשנת 1933 נולדה אחותי  אגנס מרים לבית זילברמן.  

זו גם  הייתה השנה שבה עלו היטלר והמפלגה הנאצית 

לשלטון בגרמניה.  

יהודי הונגריה שמעו דברים: בחדשות, בסרטים, מפעם 

לפעם מאנשים... אולי לא יותר מדי. אבל אף אחד מהם 

לא התייחס לזה באופן מיוחד. רבים מהם לא בדיוק 

הבינו  מה קורה עם היהודים בגרמניה.

הורי גרו בדירת חדר קטנה, שהיה בה מטבח.  כל השאר, 

כגון:  המקלחת והשירותים  – היו מחוץ לדירה.  בבניין 

בו התגוררנו היו גם שכנים גויים,  אך באופן כללי גרנו 

באזור שבו חיו יהודים רבים. 
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גשר אליזבט ולגרט בבודפשט 1933 

קטנים  רחובות  בה  היו  יפה.  הייתה  שלנו  השכונה 

ויפים, וגם חנויות קטנות ומיוחדות כמו חנות הירקות 

הקטנה, אשר הוריי נהגו לשלוח אליה את אחותי לקנות 

להם סיגריות. היה גם שוק אוכל גדול, שמעת לעת היו 

אמי ואחותי אגי הולכות לשם כדי לקנות בשר אווזים 

וירקות. 

סבא מרדכי וסבתא אילונה, מצד אמי, גרו לא הרחק 

יותר.  ומבוססת  יפה  הייתה  שלהם  השכונה  מאיתנו. 

ברובע היהודי ליד בית הכנסת הגדול, בפארק הדנובה, 

אנשים  ישבו  שעליהם  רבים  צבעונים  כיסאות  עמדו 

והאזינו לקונצרטים.  סבא מרדכי אהב מאד מוסיקה.  

הסמוך  בפארק  התרבות  אירועי  את  מאד  אהב  וגם 

לדנובה. כיוון שמצבם הכלכלי היה די טוב )המספרות 

שלו עבדו יפה ופרנסו אותו בכבוד( הוא רכש באופן קבוע 

מגיע,  היה  שלו  הפנאי  ובעיתות  בפארק  צבעוני  כיסא 

היה  לפעמים  למוסיקה.  ומאזין  הכיסא  על  מתיישב 

איתו.  ללכת  אהבה  שמאוד  אחותי,  אגי  את  גם  לוקח 

בזכות הימים ההם אגי עוד זוכרת את נהר הדנובה גם 

כזיכרון יפה וטוב.

ספר  בבית  חיטות  למד  אליעזר-לסלו,   אבי, 

מקצועי. לאחר שהתחתן עם אמי, פרנס את המשפחה 

הזמינו  היוקרה  משכונות  החנויות  עצמאי.  כחייט 

סיפקו  החנויות  בעלי  וכד',  מעילים  חליפות,   ממנו 

לו את הבדים והוא היה תופר את החליפות. אבא שלי 

עבד קשה כדי לפרנס את משפחתנו הקטנה. הוא עבד 

מחדר בדירה בה התגוררנו והיה חרוץ מאד.

  

מתעוררת  הייתה  שכילדה   מספרת   אחותי  אגי 

לפעמים בלילות.  בכל שעה שהתעוררה, היא זוכרת, 

שלי,  אבא  ולידה  עבדה,  תמיד  התפירה  שמכונת 

שאהב מאוד גם את הרדיו, שכל הזמן היה דלוק.... 

אגי לא כל כך זוכרת מי היו החברים של  ההורים שלנו 

באותה תקופה. בעיקר היא זוכרת שהם שמרו על קשרי 

משפחה טובים עם בני המשפחות משני הצדדים. אצל 

סבא וסבתא הכט היו מפגשים עם חברים, שבהם היו 

החברים של סבא וסבתא משחקים קלפים. 

ימי ראשון בבוקר היו הזמן היחיד שבהם אבא שלי לא 

עבד.  זה היה זמן האיכות שלו עם אגי אחותי. 

אמא שלי הייתה נשארת בבית לבשל ואבא היה לוקח 

את אגי לסרטים.  הם הלכו יחד להרבה סרטים.  הם 

ראו את "הציפור הכחולה" עם שירלי טמפל ועוד הרבה 

סרטים אחרים. 

אפילו  מאוד,  שקט  אדם  היה  שאבא  סיפרה,  אגי 

היא לא ידעה עליו יותר מדי כי מעולם לא דיבר יותר 

מדי.  הוא  אהב לקרוא עיתונים,  בזמנו הפנוי כנראה,  

בהונגרית, כמובן. יכול להיות שגם קרא בגרמנית.   

אמא שלנו אהבה ללכת לאופרה ולתיאטרון.  אבא  לא 

היה הולך איתה.  הוא לא בדיוק אהב את זה.  הוא היה 

סוג של פועל,  לא התחבר כנראה לאופרות ולתיאטרון. 

אבא שלי כל הזמן תפר.  כשאגי הייתה ניגשת אליו 

היה  לב,  תשומת  קצת  לקבל  כדי  התפירה  למכונת 

מוציא את המחט, כאילו דוקר אותה... וצוחק... 

אבא היה רוב הזמן עסוק. 

כשהיה מסיים לתפור את ההזמנות, הייתה אמא שלי 

עוזרת לו והולכת לספק את הבגדים המוכנים  לחנויות 

ברחבי העיר. 

גם אמא של אבא שלי,  סבתא חנה זילברמן,  הייתה 

מגיעה לביתנו לעזור לאבי בעבודתו.  היא הייתה מגיעה 

ועוזרת לאבי  במשך השבוע,  בשעות אחר הצהריים,  

ליד שולחן התפירה בקיפול, בגזירה ובכל מה שיכלה. 

שערי.    את  וטיפחה  יפה  אותי  הלבישה  שלי   "אמא 

לי  היו  בשפע,  אכלנו  אבל  עשירים,  היינו  לא  אמנם 

בגדים יפים והלכתי לבית ספר טוב.  הוריי עשו  למעני 

דברים שאנשים עשירים עשו לילדיהם. טרחו וקנו לי  

עגלה  עם בובה ואפילו היה לי כלב".  כך מסכמת אגי 

את חייה בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה. 

החיים המשיכו והתנהלו כרגיל... ואף אחד לא נבהל 

יותר מדי  מהסימנים הראשונים שהחלו לנבוט ולבשר 

על האסון המתקרב.  אפשר לומר, שעד גיל 7  הייתה 

לאגי אחותי ילדות רגילה.  חיים פשוטים וטובים. 

ההונגרי  הממשל  של  בהתקרבות  החל   הגדול  השינוי 

אבי לסלו ואמי אלישבע בודפשט 1940-1941 )כיוון שאין להם יותר מדי 
תמונות משותפות איחדנו אותם בתמונה הזו(. 

על  הנאצית,  לגרמניה  הורטי  מיקלוש  של  בראשותו 

והתקרבות  משותפות  מדיניות  שאיפות  של  רקע 

פשיסטיות  מפלגות  ויותר  יותר  אידיאולוגית, 

 ,5 בת  אגי  אחותי  וכשהייתה  נוסדו,  ואנטישמיות 

בשנת 1938,  התאחדו כל המפלגות הפשיסטיות האלו  

לתנועה אנטישמית אחת גדולה שקראו לה "צלב החץ"  

ושבראשה עמד קצין הצבא בדימוס פרנץ סלשי.  

בעיקר  לנאצים?  הרוויחו ההונגרים מההתקרבות  מה 

ו-1940   1938 השנים  בין  טריטוריאליים.   רווחים  

הם קיבלו שטחים נרחבים מצ'כוסלובקיה המקוצצת 

שטחים  קיבלו  וגם  מינכן,  הסכם  לאחר  והמבותרת, 

נוספים מרומניה. 

נחקק  לגרמנים,  ההתקרבות  בהשפעת    ,1938 במאי  

המגבילות  מכסות  שקבע  הראשון"  היהודי  "החוק 

ואסר  שונים  במקצועות  ל-20%  היהודים  מספר  את 

על השחיטה הכשרה. מטרת החוק הזה הייתה למנוע 

וייעוץ  דין  עריכת  כגון:  במקצועות,  לעסוק  מיהודים 

מס, ולפטר את מרבית השכירים היהודים. על רופאים 

ברשימת  להימנות  נאסר  יהודים  לא  שיניים  ורופאי 

רבים  יהודים  סולקו  גם  כך  לרפואה.  המוסדות 

עיתונות,  בספרות,  הקשורים  למפעלים  מארגונים 

הסימנים הראשונים ותחילת הימים הרעים
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שידור, תיאטרון, מוסיקה ואמנות.  בסוף 1938 נאסרה 

בנוסף,   לאחד.  פרט  יהודים  עיתונים  של  הופעתם 

הוצאה השחיטה היהודית הכשרה אל מחוץ לחוק. 

כעבור שנה, כשאגי הייתה בת שש, בשנת 1939 , נחקק 

שאחד  כאדם,  יהודי  שהגדיר  השני"  היהודי  "החוק 

מהוריו, או שניים מהורי הוריו הם יהודים.  הייתה זו 

הפעם הראשונה שההתייחסות אל היהודים בהונגריה 

לא הייתה לפי ההצהרה על דתו של האדם, כי אם לפי 

מוצאו. 

גישה זו התאימה יותר לרוח שנשבה מגרמניה, והייתה  

צעד מכריע בדרך לאסונם של יהודי הונגריה הממשמש 

ובא. 

ובעיסוק  האזרח  בזכויות  הגבלה  כלל  הזה  החוק 

המקצועי: נקבע כי בקרב העוסקים בכלכלה ובתרבות 

לא יעלה חלקם של היהודים על 6%, ונקבעו בו הוראות 

לעידוד ההגירה היהודית מהונגריה.  כמו-כן  נכללו בו 

אמצעי אכיפה כמו עונשים שייגזרו על המפרים אותו.  

חוק זה, שהגדיר את היהודים כגזע נחות, פגע בכבודם 

האנושי כיחידים וכציבור, וזה היה צעד בולט בתהליך 

בהשפעת  זאת  כל  ההונגרית.  מהחברה   הוצאתם 

הנאצים על הונגריה. 

החוקים הללו, קשים ככל שהיו, לא פגעו באופן ישיר 

אחרים,  רבים  ביהודים  כמו  שלי,  המשפחה  בבני 

שהמשיכו בשגרת יומם הרגילה וחיכו עד יעבור זעם.  

השנייה  העולם  מלחמת  של  הראשונות  בשנים  ככלל, 

היה מצבם של יהודי הונגריה טוב  בהרבה ממצבם של 

זכויותיהם  אמנם  הגרמני.  הכיבוש  בשטחי  היהודים 

נשללו, אך חייהם לא היו בסכנה, והם יכלו לחיות בסוג 

של אשליה של יציבות. 

חשב  כנראה  אבי  גם  הזו.  באשליה  חיו  רבים  יהודים 

שאלו הן צרות זמניות שתחלופנה עם הזמן.  אבל אגי 

זילברמן בכל מיני הזדמנויות,  זוכרת את סבתא חנה 

במיוחד בשעות הרבות שישבה מול השולחן הגדול של 

אבא ועזרה לו בתפירה, והם האזינו יחדיו לרדיו שדלק 

הדברים  את  פירש  כנראה  מהם  אחד  וכל   – הזמן  כל 

תצלום של כתבה בעיתון שכותרתה: "קבלת החוק היהודי השני" 

אחרת. 

אגי, שהיתה כבר בת שש או שבע , בת יחידה שגדלה בין 

מבוגרים נהגה להאזין לשיחות של המבוגרים.  מעולם 

לא שמעה אותם מדברים על פלשתינה.  אף אחד מבני 

המשפחה המורחבת, ככל הידוע לנו, לא הגר לפלשתינה 

בשנות העשרים ו/או השלושים. 

את  שמעה  היא  במיוחד,  זוכרת  שאגי  אחת,  פעם  אבל 

סבתא חנה אומרת לאבא שלנו, שאם לא נלך לפלשתינה 

היטלר יעשה לנו רע. סבתא חנה  ניסתה לשכנע את אבא 

אליעזר, שצריך לעזוב את הונגריה ולנסוע לפלשתינה.  

אבל  אבא תמיד  הזו,  מוטרדת מהשיחה  הייתה  אגי 

הרגיע את סבתא חנה והיה חוזר  ואומר לה,  שהכול 

יעזו  לא  ושהגרמנים  הונגרים,  שאנחנו  בסדר,  יהיה 

להרע לנו. 

חשבו  לא  היהודים,  נגד  החדשים  החוקים  למרות 

את  לעזוב  אילונה  וסבתא  מרדכי  סבא  או  הוריי 

הונגריה.  רק סבתא חנה אמרה שצריך לעזוב. צריך 

ללכת לפלשתינה. 

אגי המשיכה ללכת לבית הספר, היא לא זוכרת שהיה 

איזה שינוי במיוחד באווירה הכללית, לא בבית הספר, 

לא בשכונה, לא בין השכנים ולא ברחובות...  

של  בפתחה  כבר  הגרמנים    ,1939 הייתה   השנה 

והיהודים  הזו...  לארץ  וייכנסו  רגע  עוד  הונגריה, 

מרגישים בטוחים ואינם בורחים.  

כול   קודם  עצמם  את  ראו  כנראה  שלנו  ההורים 

כהונגרים והזדהו כהונגרים )עניין יהדותם היה משני 

להונגריותם(. אמנם כולם פחדו  מהגרמנים אבל אבא 

שלי אמר שלא יקרה לנו שום דבר כי אנחנו הונגרים. 

אפשרות  לה  שהעניק  חוק  הממשלה  העבירה  ב1939 

שבעים  ועד  ארבע-עשרה  מגיל  זכר  כל  לעבודה  לגייס 

במקרה של מצב חירום. במהלך אותה שנה נאסר על 

יהודים לשרת בתפקידי פיקוד בצבא.  

כחלופה  קודם  כבר  שהוצע  העבודה,  שירות  רעיון 

נכנס  ידי השלטון, והצו שכונן אותו  עבורם, אומץ על 

לתוקף ב-1 ביולי. למרות שהמערכת נועדה לטפל בכל 

אותן קבוצות, בפועל היא הופנתה בעיקר כלפי יהודים. 

לאלה  למדי  דומים  המגויסים  תנאי  היו  בתחילה 

 M שהאות  צבא  מדי  לבשו  והם  רגילים,  חיילים  של 

)"מונקאסולגלאט"', שירות עבודה( נרקמה על דשיהם. 

הם נשלחו למחנות עבודה ברחבי המדינה.

באוגוסט 1941 נחקק "החוק היהודי השלישי", שנועד 

שוויון  ונוצרים.  יהודים  בין  תערובת  נישואי  למנוע 

הזכויות שקיבלה הקהילה היהודית בשנת 1895 בוטל, 

מותר  נחות שדמו  כגזע  היהודים  סימונם של  ותהליך 

יהודים,  של  חקלאיות  אחוזות  הופקעו  כן  הושלם. 

זר, שאינו קשור לאדמה  גזע  כי היהודים הם  בנימוק 

ההונגרית.

פרק 4

הסימנים והשמועות מתגברים

הצבא ההונגרי היה צריך עובדים,  וההונגרים המציאו  

מיוחדת  מסגרת  הייתה  שזו  העבודה,  פלוגות  את 

להונגריה. יהודים בני 21 עד 60 גויסו לצבא אך לא ניתן 

להם נשק.  

כגון:  לצבא,  הדרושות  שונות  עבודות  עליהם  הוטלו 

הגנה,  חפירות  ותיקונן,  דרכים  סלילת  יערות,  בירוא 

וכד'.  הם מילאו את התפקידים  תעלות אנטי טנקים 

הללו בהונגריה עצמה ומחוצה לה, בחזיתות אוקראינה 

ב-19  הגרמנים  בידי  הונגריה  לכיבוש  עד  ובסרביה, 

במרס 1944. 

פלוגות העבודה

על גיוסו של אבי לפלוגות העבודה 

והשנה בה נולדתי 

ימים יפים בהונגריה שלפני המלחמה.   אבא שלי מצד שמאל ולידו בשיער פזור 
אמא. לצידה אחותה  ומאחורי סבתא אילונה, אחות נוספת של אמא, ובעלה בצד 

ימין. 
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פלוגות העבודה הונגריה )יד ושם(

השנה 1939, אבי בן 32.  במסגרת גיוס היהודים לצבא 

בגילאים  יהודים  הרבה  עוד  כמו  גיוס,  צו  קיבל  הוא 

שבין 60-21, צו שחייב אותו להצטרף לפלוגות העבודה. 

כחייט.   לשם  יצא   אבי  בודפשט.  באזור  היה  המחנה 

כמו יהודים רבים, גם הוא כנראה  חשב,  שהגיוס יהיה 

לזמן קצר, ושהוא יעבוד שם בחייטות  עד יעבור זעם.

מרגע  אך  במהרה,  תסתיים  שהמלחמה  קיווה  הוא 

הגיוס,  נכפו עליו חמש שנים של עבודות פרך,  שבסופם 

מצא את מותו. 

אגי,  אחותי, לא זוכרת את היום שאבא שלנו עזב.  אף 

שאבא  ידעה,  רק  היא  הלך.  לאן  לה  הסביר  לא  אחד 

איננו.  היא כבר הייתה בת 7.  אחר כך סיפרו לה שאבא 

הלך למחנה עבודה.  

בהתחלה נשלח אבא שלי למחנה עבודה באזור בודפשט.   

בסופי   הביתה.   בשבוע  פעם  חוזר  היה  הזה  מהמחנה 

השבוע, ששהה בבית, היה מצליח לעבוד קצת ולתפור 

סבא  של  ובעזרתם  הזה  בכסף  קטנות.  הזמנות  כמה 

ולהאכיל  להסתדר  שלי  אמא  הצליחה  הכט,   וסבתא 

את עצמה ואת אגי.  

במחנה  גילה אבי את המעדר.  הוא, כמובן, לא עסק 

שם בחייטות אלא בחפירות. כיוון שהם גם לא קיבלו 

מדים הוא תפר לעצמו סוג של חליפה/מדים משמיכה 

אותם לבש כשהיה מגיע הביתה. 

גויסו  היהודים  כשהגברים  להשתגע.   התחילו  החיים 

רבות  יהודיות  משפחות  של  חייהם  העבודה,  לפלוגות 

החלו להשתנות.  כך גם  חייהם של בני משפחתי  החלו 

להשתבש, אך עדיין,  כולם קיוו לסוף טוב. 

שהיא  גילתה  אמי  וגובר,  ההולך  הזה,  הכאוס  בתוך 

שנוספו  החרדות  הכלכלי,  שהלחץ  לשער  יש  בהריון. 

לא  העבודה,  לפלוגות  אבי  של  וגיוסו  המלחמה  בשל 

השפיעו לטובה על בריאותה ככלל ועל ההריון בפרט. 

גיוסו של אבי לפלוגות העבודה

איתי  ההריון  במהלך  חלתה  ואמי  רב   זמן  עבר  לא 

והרגישה רע מאד. 

פלוגות העבודה. בהתחלה עם מדים. 

פלוגות העבודה. כבר ללא מדים

ייעד  שאותו  מכתב  אגי  לאחותי  סבי  נתן  אחד  יום 

בפלוגות העבודה.  סבי ביקש מאגי  למפקדיו של אבי 

חייל  )אולי  מישהו  פגשה  היא  שם  לפארק,  ללכת 

נמצא,  שלי  אבא  מחנה  באיזה  ידע  שכנראה  הונגרי?( 

ונתנה לו את המכתב כדי, שהוא יעביר אותו למפקדים 

של אבי במחנה. 

מובן שסבי הסתיר שהמכתב ממנו, כיון שחשש שיגייסו 

גם אותו. לכן הוא כתב את המכתב בשם בדוי, כאילו 

נכתב על ידי אדם אחר. 

במכתב הייתה בקשה למפקדיו של אבי, שישחררו את 

אבא שלי לפחות לכמה ימים, כיוון שאמא שלי מאוד 

חולה. 

לא.  או  הזו  הבקשה  בשל  שוחרר  אבי  אם  יודע  אינני 

החייל  עם  שהלכה  סיפרה  אגי  אבל  איך,  יודע  אינני 

ההונגרי לראות את אבא שלי במחנה העבודה כדי לתת

היה  לא  שהמחנה  להבין  ניתן  מכאן  המכתב.  את  לו 

להפתעתה  בבודפשט.    גרנו  בו  מהמקום  מדי  רחוק 

היא  בעוד  במעדר,  חופר  שלי  אבא  את  ראתה  הרבה 

הייתה משוכנעת שהוא  תופר....  

אגי סיפרה שהתחילה אווירה של פחד. ב-1940 היא, 

בתי  כלומר,  הספר.  לבית  ללכת  הפסיקה  כנראה, 

הספר היהודים נסגרו והילדים נשארו בבית. גם אבא 

נדירות  לעתים  כבר  לחופשות  מגיע  היה  לסלו  שלנו 

יותר. אחר כך התחילו כל מיני איסורים, ואמא שלי 

הנחתה את אגי: לא לצאת החוצה  ולא לדבר עם אף 

תחילת ימי הפחד... 

קטנה  אישה  הייתה  אליזבט-אלישבע,  שלי,  אמא   

אבי,  של  גיוסו  הפחד,  הקשה,  ההריון  אך  וחזקה, 

אלו  כל   אבי,  של  בהעדרו  הפרנסה  עם  ההתמודדות 

הביאו כנראה ללידה קשה. למרות סבלה הרב של אמי,  

נולדתי תינוק בריא וגדול מאד, במשקל,   4,600 גר'.  

של  והצר  הקטן  גופה  למבנה  מדי  גדול  כנראה  הייתי 

אמי ולא הצלחתי בכוחותינו המשותפים לצאת  לאוויר 

העולם.  הרופא או המיילדת ניסו לסייע לי ומשכו אותי 

מהיד השמאלית החוצה. סוף סוף הצלחתי לצאת, אך 

המשיכה הזו בידי השמאלית גרמה לי לנכות.  יד שמאל 

שלי מתפקדת כ-50% בקושי – מיום שנולדתי.

כשהגיע אבי לחופשה ראשונה לאחר שנולדתי, אני רק 

יכול לדמיין לעצמי את ההתרגשות הגדולה שהייתה 

שם.  הוא אף הספיק לשבת ליד  מכונת התפירה ותפר 

לי מכנסיים קטנים. 

"...אני מאמין שאחרי גשמי ברכה 
ניצן יפרח. 

אני מאמין שאי שם בליל חשיכה 
עוד נר יזרח. 

אני מאמין שאיש אשר אבד שבילו 
ימצא גואל, ימצא דרכו. 

אני מאמין. 

אני מאמין שגם על רעם סערה תפילה עולה. 
אני מאמין שמישהו אי שם שומע כל מילה. 

כל עוד בכי תינוק נולד לאור קורא 
כוכב נופל, נפתח עלה, קולי עונה. 

אני מאמין..."

אחד. 

חודשים.    תשעה  חלפו  הזה...  בפחד  הזו,  ובאווירה 

אני  היגחתי   ,wess aliz החולים  בבית  ב-18.7.41  

לאוויר העולם.  זמן לא מי יודע מה להיוולד בו... בעת 

לידתי, אבי כמובן לא היה בבית. ושמי בישראל  ג'ורי 

- חיים. 

תעודת הלידה שלי

תמונת ילדות
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במשך כל הזמן ששירת בפלוגות העבודה של ההונגרים והנאצים התגעגע אבי מאוד הביתה לאמא, לאגי ובוודאי גם 

לי, התינוק החדש שלו.  הוא שלח לאמא גלויה מממחנה העבודה  ובה  תמונה של תינוק אחר ועליה כתב: "שמרי 

על בננו הקטן".

ב-19 באוגוסט 1941 הוציא  בן חודש,  כשהייתי בערך 

משרד המלחמה מערך תקנות חדש, שכפה שירות של 

שנתיים על כל היהודים בגילאי גיוס. 

ברברוסה,  מבצע  פתיחת  לאחר  חודשיים  ניתן  הצו 

ומספר המשרתים עלה חדות. ב-15 בדצמבר היו 23,018 

איש בפלוגות, מתוכם 14,413 יהודים. 

פקודות הגיוס הורו במפורש לוודא כי יהודים עשירים 

ומכובדים, רבים מהם מבוגרים ולא כשירים, יילקחו 

לשירות )גם  סבא מרדכי חשש מאוד שיגייסו אותו(.

ונאסר עליהם ללבוש מדים.  תנאי המגויסים הוחמרו 

סרטי-זרוע  לשאת  חויבו  הם  שנה,  באותה  באביב, 

הגזע  חוקי  תחת  כיהודים  שנחשבו  נוצרים  צהובים. 

ונהנו  נפרדות  בפלוגות  ושירתו  לבנים  סרטים  ענדו 

מתנאים טובים יותר. 

הגלויה ששלח אבי ובה הוא משתמש בתמונה של ילד אחר כדי להביע את געגועיו 
אלי 

פרק 5 

החיים בצל הפחד המתגבר
והמעבר לדירתה של דודתי 

באביב 1940 – שלטונות הונגריה החמירו את הפיקוח 

זרם  שגבר  לאחר  הונגריה,  גבולות  לאורך  שלהם 

מאימת  להונגריה  ברחו  אשר  היהודים  הפליטים 

הכיבוש הנאצי של פולין.  עונש חמור הוטל על תושבים 

יהודים שניסו להחביא פליטים בבתיהם. 

הייתה  היא  הספר  לבית  ללכת  הפסיקה  כשאגי 

כלום  עשתה  לא  היא  היום  במשך  נורא.  משועממת 

ורוב הזמן היא פשוט פחדה. בשווקים כבר היה הרבה 

פחות אוכל להשיג, ולאנשים היה גם פחות כסף לרכוש 

בו מזון.  גם לאמי היו כבר הרבה פחות הכנסות, בשל 

סבא  רעבים.   היינו  לא  למזלנו  אך   אבי,  של  גיוסו 

מרדכי וסבתא אילונה עזרו לנו.  

באיזה שהוא שלב, לאמי כבר היה קשה מאד להסתדר 

אגי  אבל  הסיבה,  הייתה  מה  בטוח   לא   אני  לבד.  

סיפרה שהיינו צריכים לעזוב את הדירה שלנו והלכנו 

לגור אצל הדודה שלי.  היו להם 4 חדרים )על הבניינים 

האלו מאוחר יותר ישימו  כוכב צהוב(.  

בשנתיים  מאגי  גדולה  שהייתה  לנקה,  דודתי,  בת 

הייתה חברה טובה מאוד לאגי, הן היו כמו אחיות.  

אגי מצאה עוד ילדים, חברים חדשים בבניין.  

אגי גם זוכרת שהתחילו להגיע לבניין כל מיני ילדים 

יהודים מהכפרים המרוחקים מבודפשט שלקחו להם 

את המשפחות.  המשפחות היהודיות בבודפשט ניסו 

לעזור ולהציל את הילדים הללו. 

כמעט לכל משפחה היו ילד או ילדה כאלו.  סבא וסבתא 

)שברבות הימים  הפך לבעלה של  ילד כזה  שלי לקחו 

שלי  דודה  גם  ביד-נתן(.  וגרו  לארץ  עלו  והם  לנקה, 

הזו.     הילדה  את  זוכרת  אגי   לביתה.  כזו  ילדה  לקחה 

היא ישנה אצלנו בבית במטבח על הספסל.  

וזה אני. .... וגם בתמונות  בעמוד הבא

"...ְשַׁכב ְבִּני, ְשַׁכב ִבְּמנּוָחה, 
ַאל ָנא ִתְּבֶכּה ָמָרה. 
ַעל ָיְדָך יֹוֶשֶׁבת ִאְמָּך, 

ׁשֹוֶמֶרת ִמָכּל ַרע. 

ְמַיֵלּל ַבּחּוץ ַהַתּן 
ְונֹוֶשֶׁבת רּוַח ָשׁם... 

ַאְך ַאָתּה, ְבִּני ַהָקָּטן, 
נּוָמה ְשַׁכב ִויַשׁן."
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מהיכן  הזו,  הילדה  הייתה  מי  בדיוק  הבינה  לא  אגי 

הילדה  במטבח.   הספסל  על  ישנה  היא  ולמה  הגיעה 

הייתה בביתנו מספר ימים, ואחר כך הועברה למקום 

אחר.

החוקים   .1941 ביוני  למלחמה  נכנסה  הונגריה 

נושלו  היהודים  והופעלו.  נחקקו  כבר  האנטישמיים 

היה  הקהילה  מעמד  ציבוריים.  עבודה  ממקומות 

ואת  אנטישמית,  בהסתה  עסקה  העיתונות  בשפל. 

הונגריה  כניסת  גם  ביהודים.  תלו  המדינה  חוליי  כל 

באשמת  הייתה   – הגרמנים  של  בצדם   – למלחמה 

אז מה גרם ליהודי הונגריה לא לראות את הסכנה?היהודים! 

• מדיניותו של ראש הממשלה ההונגרית, מיקוש 
קאלאי , תרמה לכך שמנהיגי היהודים הונגריה

תלו את תקוותיהם בשלטון השמרני-האריסטוקרטי, 
ב'ציר',  החברה  שהונגריה,  בכך  בטוחים  בהיותם 

תשמור על ריבונותה עד הסוף.

החזית  מן  מזהירות  חדשות  הגיעו   1944 באביב   •
הרוסית. איש לא הטיל ספק בתבוסת גרמניה. הייתה 
זו רק שאלה של זמן, עניין של שבועות או חדשים, עד 

השחרור המיוחל.

על  יהבם  את  השליכו  הנאולוגית  הקהילה  מנהיגי   •
קשריהם עם העוצר הורטי, אשר פעל לפרישה מברית 

ה'ציר', והאמינו כי הוא יעניק להם את חסותו.

ובאפריל 1944 שררה בציבור היהודי מבוכה  • במרס 
מעמדת  הן  כנובעת  שנראתה  באופטימיות,  מהולה 
הממשלה ההונגרית עד אותה תקופה והן מהתקדמות 

'הצבא האדום' לעבר הקרפטים.

את  לבודפשט  עמו  הביא  קסטנר  ישראל  כי  נראה   •
לא  זה  אך  אושוויץ',  של  'הפרוטוקולים  מן  העותק 

הובא לידיעת הציבור היהודי בשל מגבלות המשטר.

• היה קושי נפשי עצום לקבל את התיאורים הסופניים, 
מעצם היותם כאלה.

• בהונגריה של ערב הכיבוש לא ניראו סיבות סבירות 
הפליטים,  של  המוחלט  הביטחון  פתאומית.  להרעה 
שאותו תהליך שהתרחש בכל רחבי אירופה יתרחש גם 
בהונגריה, היה מבוסס יותר על אינטואיציה מאשר על 

.)The Storm( נימוקים אובייקטיביים

השואה – הונגריה, עמוד 117(.

באותה שנה כתב ריבארי, ראש מפעל העזרה של יהודי 

הונגריה:

גורל   אל  בל-יינתק  קשר  קשורים  וגורלנו  "חיינו 

הבנייה  בעבודת  חלק  ליטול  עלינו  לפיכך  ההונגרים. 

מתוך  ליאות,  ללא  לשקוד  עלינו  כן  ועל  המדיארית, 

בכך  להתחשב  בלי  הזכויות,  שוויון  בחידוש  אמונה 

שנזכה לראות את הפירות של עמל זה בקרוב" )תולדות 

השואה 117(.

הראשונות  בשנים  הונגריה  בו  שזכתה  היחסי  השקט 

להונגריה  ברחו  שיהודים  לכך,  גרם  המלחמה  של 

ממדינות בהן השתולל הכובש הנאצי. כשלושים אלף 

באו  וסלובקיה  פולין  גרמניה,  מאוסטריה,  יהודים, 

להונגריה. חלקם שהו בתעודות מזויפות שהציגו אותם 

כ"אריים". חלקם נחשבו בשלבי מעבר לארץ ישראל, 

וחלקם היו במחנות הסגר. כל הזרים נדרשו להירשם 

במשרד הלאומי המרכזי לפיקוח על הזרים. 

הספר "תיקון עולם" הכולל 150  מכתבים בגנות הציונות וההשכלה. 

המלחמה הביאה לשינוי היחסים בתוך הציבור היהודי. 

ההונגרית,  האורתודוקסיה  של  קיומה  שנות  בשבעים 

לא היה שיתוף פעולה בינם לבין הניאולוגים. הקיטוב 

מסימניה  אחד  היה  היהדות  בתוך  הדתי-רוחני 

שבהונגריה  העובדה  בגלל  נוצר  הקיטוב  המובהקים. 

ומערב,  מזרח  של  מנוגדות  ומסורות  השקפות  נפגשו 

ושני אלה לא יכלו למצוא שפה משותפת, וסופן שנפרדו. 

כל  היה  לא  והנאולוגית  האורתודוקסית  הקהילה  בין 

שיתוף פעולה.

פעולה  לשתף  האורתודוקסים  נאלצו  המלחמה  בזמן 

אברהם  היה  כך  על  שהחליט  האיש  הנאולוגים.  עם 

פרוידיגר, המנהיג האורתודוקסי. בנו, פנחס פרוידיגר, 

החרדית  הקהילה  לראש   1941 ביולי  ב-3  שנבחר 

האוטונומית בבודפשט, המשיך בדרכו. פרוידיגר היה 

מול  הקהילה  בהנהגת  מכן  שלאחר  בשנים  מעורב 

השלטון הנאצי. 

האורתודוקסיה ההונגרית התנגדה לציונות והסתייגה 

מעלייה לארץ ישראל. בחודש אייר תרצ"ו – 1937 יצא 

במונקאטש , בעריכת הרב ח"א שפירא, אב בית הדין 

במונקאטש. הספר כולל 150 מכתבים בגנות הציונות 

ציונים  שהם  המתחדשים  שיטת  "נגד  וההשכלה 

מזרחים אגודאים,  וכל המסתעף מהם בארץ ובחו"ל". 

וויז'ניץ,  גור,  בלז,  מאדמו"רי  מכתבים  כולל  הספר 

לובאוויטש, מונקאטש וסאטמר. 

ההתנגדות  נגד  קולות  נשמעו  המלחמה  שנות  במשך 

לארץ ישראל. הרב נתן צבי פרידמן פרסם בשנת 1942 

את הספר "שלשה ספרים נפתחים", ובמבוא הוא עומד 

על הזנחת עניין ארץ ישראל. הרב פרידמן היה לימים 

רב בבני ברק, ומרבני המזרחי בישראל. הוא כותב:

"בישיבת ארץ ישראל תלויים הרבה מצוות שאי אפשר 

הקדושה.  בארץ  התלויים  חובות  הם  כי  פה,  לקיימם 

כובד  מחמת  הרבים  בעוונותינו  כי  מזה  יותר  עוד  אך 

חילול שבת  והנמשך מזה  גלותנו,  שיעבוד שבמדינות 

ישראל  ארץ  יישוב  ידי  ועל  איסורים,  שאר  או  ח"ו 

אפשר להצילם מאיסורים חמורים כאלה".

התמורה חלה גם אצל הרב יששכר שלמה טייכטאל, 

רב  היה  טייכטאל  הרב  שמחה".  הבנים  "אם  בספר 

 1942 ובסוף  בסלובקיה,  ניטרה  במחוז  ישיבה  וראש 

דעתו  שינוי  על  מקיף  ספר  כתב  הוא  לבודפשט.  ברח 

השמעת  תוך  ישראל,  לארץ  לעלייה  הקשור  בכל 

נמנעו  לא  אבל  לארץ,  שהתנגדו  הרבנים  נגד  ביקורת 

מלברוח אליה בעת צרה )מתוך אתר דעת(.

עם זאת, הייתה ההנהגה היהודית בהונגריה בטוחה כי 

הקהילה תצליח לעבור את המלחמה ולשקם את עצמה 

לאסון  הגורם  השאר,  בין  הייתה,  זו  אמונה  אחריה. 

פעולת  לכל  התכוננו  שלא  הונגריה,  יהודי  את  שפקד 

הצלה שהיא. 

הנאמנות של יהודי הונגריה למולדתם הייתה מוחלטת, 

רבה של  כה  הייתה הזדהות  בה  אין מדינה  כי  ודומה 

היהודים עם המדינה בה חיו. בהונגריה לא היה סניף 

של "אגודת ישראל", כי ההתאחדות עם יהודי העולם 

של  סניף  היה  לא  למולדת.  בנאמנות  פגיעה  מהווה 

משקל  בעלת  הייתה  הציונית  וההסתדרות  הג'וינט, 

הציונית  ההסתדרות  נציגי  היהודית.  בציבוריות  חלש 

כאשר  מאוחר.  בשלב  רק  הקהילות  להנהגת  הצטרפו 

נחקקו חוקי הנומרוס קלאוזוס, וחבר הלאומים ניסה 

יהודי  דעת  על  ההתערבות  הייתה  לא  בדבר,  להתערב 

שבינם  בעיה  האנטישמים  בחוקים  ראו  הם  הונגריה. 

לבין מולדתם, ולא עניין יהודי עולמי. 

הרב הראשי הנאולוגי, הוושי, כתב בשנת 1941: "אולי 

אנו  כאשר  ההונגרית,  למולדתנו  שירות  עושים  אנו 

)תולדות  הסבל"  ואת  הניסיונות  את  בגבורה  נושאים 

נאמנות יהודי הונגריה לארצם

השינויים במחנה האורתודוקסי
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פרק 6 

פלוגות העבודה 

בין השנים 1939-1944 

ביולי 1939 החל לפעול שירות העבודה.  ב-1  כאמור, 

הפטורים  אלה  כל  את  לגייס  אמור  היה  זה  שירות 

לגייס:  משירות צבאי, או אלה שהממשלה לא רצתה 

יהודים. 

דומה  העבודה  לשירות  הגיוס  היה  הראשון  בשלב 

פלוגות  הועסקו   1940 בשנת  הרגיל.  הצבאי  לגיוס 

כריתת  צבאיים:  פרויקטים  בביצור  העבודה  שירות 

יערות לאורך הגבול עם רומניה, סלילת דרכים, ניקוי 

בניית  הרכבת,  מן  מטענים  פריקת  הנהרות,  קרקעית 

הראשונות  השנתיים  במשך  ואחזקתם.  תעופה  שדות 

של הפעלת שירות העבודה, הורשו היהודים ללבוש מדי 

צבא ללא עיטורים או דרגות. במשך הזמן נשללו מהם 

המדים, והם חויבו ללבוש בגדים אזרחיים, תגי שרוול 

וכומתה ללא סמל. רבים החלו לסבול מקור כיוון שלא 

היו להם מדים מתאימים לחורף.

ההונגרית  הארמייה  את  העמידו  שההונגרים  לאחר 

יהודים  רבבות  גויסו  המועצות,  ברית  מול  השנייה 

לשירות העבודה בארמייה זו. הארמייה כללה 250,000 

חיילים, ועמם 50,000 מגדודי העבודה. אנשים אלה חיו 

בתנאים קשים במיוחד. הם הועסקו בעבודות קשות, 

כשהם חסרי אוכל וחסרי לבוש. לעתים נדרשו לדחוף 

עגלות כאשר הסוסים כרעו תחתיהם.

השנייה,  הארמייה  קווי  את  הרוסים  פרצו  כאשר 

בינואר 1943, הייתה הנסיגה-הבריחה קטלנית במיוחד 

היהודים  את  והותירו  ערקו,  המפקדים  ליהודים. 

לא  הם  הנסיגה  בדרכי  זוטרים.  מפקדים  של  לחסדם 

קיבלו אוכל, ונפלו קורבן למחלות ומגפות. 

העבודה  שירות  אנשי  נשלחו  הגרמנים  של  בלחצם 

לעבוד במכרות נחושת בבור שביוגוסלביה. אנשים אלה 

עבדו בתנאים לא אנושיים, ולבסוף פונו משם בשלוש 

למחנות  הגיעו  חלקם  בדרך,  נרצחו  רובם  קבוצות. 

ריכוז.

דף מתוך יומנו של קאפו במחנה העבודה שכנדורף אליו הועבר אבי . שמו של אבי ושנת לידתו מופיעים 
ברשימת האסירים. לאחר חיפושים רבים,  מצאתי את הדף הזה במוזיאון לדוברי השפה ההונגרית בצפת.

הנאצים.  ידי  על  הונגריה  נכבשה   1944 במרס  ב-19 

נהנו מיחס  פלוגות העבודה ששירתו בהונגריה עצמה 

וגיוסם  טוב יותר. משרד ההגנה רצה להציל יהודים, 

ומשם  לגטאות,  גירושם  את  מנע  העבודה  לשירות 

להשמדה. 

אנשי  של  מצבם  הורע  החץ"  "צלב  מהפכת  לאחר 

צו  הוצא  השלטון  תפיסת  עם  מיד  העבודה.  שירות 

כפלוגות  העברתם  לשם  היהודים  כל  את  המגייס 

מוות  במסע  הובלו  אלה  הגרמנים.  לרשות  עבודה 

לכיוון הגבול האוסטרי של הרייך. 

הוסגרו  העבודה,  פלוגות  חברי  יהודים,  כ-50,000 

לידי הגרמנים. רובם מצאו את מותם במחנות ריכוז. 

העיירות  ליד  שכנדרוף  למחנה  הועבר  שלי  אבא 

השנייה  גרץ,  מהעיר   רחוק  לא  ורכניץ  שכנדורף 

בגודלה באוסטריה, השוכנת בסמוך לגבול האוסטרי.

עד הכיבוש הגרמני, במרס 1944, חיו יהודי בודפשט  

בבטחה יחסית, למרות שיהודים גויסו לעבודת כפייה 

להוכיח  יכלו  שלא  ויהודים  הונגריה,  צבא  במסגרת 

לאוקראינה  מהונגריה  גורשו  הונגריה  אזרחי  שהם 

האנטי-יהודיים  החוקים  גם  ב-1942.  הכבושה 

המפלים שנחקקו בהונגריה מאז החוק האנטי-יהודי 

הראשון ב-1938 והצווים שהוצאו בהתאם להם הקשו 

על חיי היהודים יותר ויותר. 

עם התקדמות המלחמה התערערה הברית בין הונגריה 

על  הונגריה  כיבוש  1944 החל  במרס  וב-19  לגרמניה, 

ידי הנאצים. התפתחות זו העמידה את 700,000 יהודי 

הונגריה בסכנה מוחשית ומיידית, שכן בתוך שבועות 

אחדים החל ריכוזם של היהודים ושילוחם להשמדה. 

גורלם של  על  פרטים  בעולם  להיוודע  במקביל, החלו 

יהודי אירופה וממדי ההשמדה.

שרות העבודה בתקופת הכיבוש הנאצי

עם כניסתם של הנאצים לגרמניה במרס 1944, בפקודת 

הגרמנים, ערכה המועצה המרכזית של יהודי הונגריה 

מיפקד אוכלוסין של הקהילות היהודיות במדינה, כדי 

גירושם.  ולהיערך לקראת  נכסי היהודים  להעריך את 

המיפקד  על-פי  השתייכו  יהודים  מ-175,000  יותר 

 161,511 בודשפט:  של  הנאולוגיות  הקהילות  לשלוש 

הגדולה  שהייתה  פשט,  לקהילת  השתייכו  מהם 

בהונגריה, 11,269 מהם השתייכו לקהילה הנאולוגית 

קובניה.  של  הנאולוגית  לקהילה  ו-2,231  בודה,  של 

המיפקד לא ציין נתונים של שאר הקהילות היהודיות 

בבירה. 

בסוף אפריל 1944 הפכה המועצה המרכזית, שעד אז 

אינטגרלי  לחלק  הגרמנים,  של  פקודות  על-פי  פעלה 

והחזיק  כנו  על  שנותר  ההונגרי,  של המנגנון המינהלי 

על- בוצע  זה  שינוי  הכיבוש.  לאחר  גם  בסמכויותיו 

"בעניין   1944 באפריל  ב-22  שפורסם  ממשלתי  צו  פי 

וקידום האינטרסים של היהודים". הצו  האוטונומיה 

כוכב  בצורת  טלאי  בנשיאת  החייב  יהודי  שכל  קבע 

שנקראה  היהודית,  המועצה  של  למרותה  כפוף  צהוב 

מעתה "ברית יהודי הונגריה". 

היסוד  לאֵספת  התכנסה  החדשה  היהודית  המועצה 

היא  החדשה  במתכונתה   .1944 במאי  ב-15  שלה 

וגם  ההונגרי  השלטון  לרשויות  גם  כפופה  הייתה 

כניסת הגרמנים להונגריה

 באוגוסט  1941, נחקק 

"החוק היהודי השלישי", 

שנועד למנוע נישואי  תערובת 

בין יהודים ונוצרים. 

שוויון הזכויות שקיבלה 

הקהילה היהודית בשנת 

1895  בוטל, ותהליך סימונם 

של היהודים כגזע נחות, 

שדמו מותר, הושלם. כן 

הופקעו אחוזות חקלאיות 

של היהודים, בנימוק  כי 

היהודים הם גזע זר, שאינו 

קשור לאדמה ההונגרית.

גם הדנובה, שהייתה נהר יפה 

להתפאר בו, הפכה למקום 

מרחץ הדמים.  
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לרשויות השלטון הגרמני. עם חבריה נמנו כעת חמישה 

ושני  נאולוגים  )שלושה  המקורית  המועצה  מחברי 

ובהם  חדשים  נציגים  ארבעה  ועוד  אורתודוקסים(, 

סלשי  פרנץ  של  ההפיכה  בעקבות  המומרים.  של  נציג 

שטרן  שמו  ירד   1944 באוקטובר   )Ferenc Szalasi(

למחתרת, וב-22 באוקטובר 1944 מונה ליוש שטוקלר 

)Lajos Stöckler( לנשיא המועצה. המועצה המרכזית 

במרס  מ-20  פעלה  גלגוליה,  בשני  הונגריה,  יהודי  של 

1944 ועד 21 בינואר 1945. 

כניסת הגרמנים להונגריה וקבלת פנים החמה שהכינו להם ההונגרים. 

פרק 7 

לבין  ההונגריות  השלטון  רשויות  בין  הסכם  על-פי 

הגרמנים, את יהודי בודפשט היו אמורים לרכז בגטאות 

יודנריין  ההונגרית  הפרובינציה  שתוכרז  לאחר  ולגרש 

)נקייה מיהודים(. 

בצווים שהוציא ראש העיר בודפשט ביוני 1944, בצעד 

מקדים לריכוז יהודי העיר, הוקצו להם מגורים בבתים 

שכונו אז "בתי כוכב צהוב". 

בתוך שבוע אחד שהסתיים ב-24 ביוני 1944 נדרשו יותר 

יהודי בודפשט לעבור לבתים שיועדו להם  מ-200,000 

צהוב  בכוכב  סומנו  דבר  של  בסופו  העיר.  רובעי  ב-14 

"בתי הכוכב הצהוב"

כבר  ממחציתם  שביותר  העיר,  מבתי  מ-2,000  יותר 

גרו יהודים קודם לכן. את פיזור היהודים ברחבי העיר 

נימקו שלטונותיה בניסיון למנוע את הפצצת בודפשט 

מפגיעה  להימנע  בוודאי  שיבקשו  הברית,  בעלות  בידי 

ביהודים. 

דירות שהתפנו מדייריהן היהודים בעקבות  כ-19,000 

ריכוזם נמסרו לידי נוצרים. את מעבר היהודים לבתים 

בתחילה  היהודית.  המועצה  ארגנה  להם  שהוקצו 

בין  הצהוב"  הכוכב  מ"בתי  לצאת  היהודים  הורשו 

שתיים לחמש אחר הצהריים, ולאחר מכן הותר להם 

לצאת כבר באחת-עשרה בבוקר – לסידורים, לקניית 

מצרכים ולהשתתפות בטקסי דת. 

על הבניין בו גרנו )בדירתה של דודתי(  הציבו מגן דוד 

והוא הפך מעתה  ל"בית כוכב צהוב".

"בית כוכב צהוב" סימון בתי היהודים בכוכב צהוב. 

יהודי  לגירוש  המתוכנן  המועד  לפני   ,1944 ביולי  ב-6 

בודפשט, לנוכח דרישות ואיומים של מדינות ניטרליות 

 Miklós( הורטי  מיקלוש  עצר  הברית,  בעלות  ושל 

Horthy(  את גירוש היהודים, וכך עוכב זמנית הגירוש 

של יהודי בודפשט. 

מצב יהודי בודפשט החמיר באוקטובר 1944, כשניסה 

תמכו  בתגובה  הגרמנים  המלחמה.  מן  לפרוש  הורטי 

הימני  האגף   1944 באוקטובר  ב-15  שחולל  במהפכה 

בהנהגתו  ההונגרית  החץ"  "צלב  מפלגת  של  הקיצוני 

של פרנץ סלשי, ומאז ואילך השליטו אנשי "צלב החץ" 

טרור בעיר. 

כמעט מיד לאחר השתלטותו של סלשי החלו ההונגרים 

הכוכב  מ"בתי  יהודים  עוד  כפייה   לעבודת  לגייס 

כ-25,000  גייסו   1944 באוקטובר   26 ועד  הצהוב", 

תחילה   .40-16 בנות  ונשים   60-16 בני  גברים  מהם, 

ולעבודה  העיר  ברחבי  ביצורים  לעבודות  רובם  נשלחו 

במפעלים שייצרו בעבור הצבא.

עם עלייתו של סלשי לשלטון תמה הגנת השלטונות 

השתוללו  החץ"  "צלב  וכנופיות  בודפשט,  יהודי  על 

ברחובות  נרצחו  יהודים  אלפי  בודפשט.  ברחובות 

מדם.  שהאדים  הדנובה  נהר  אל  הושלכו  וגופותיהם 

עשרות אלפים נשלחו למסעות מוות ולעבודת כפייה. 

כמאה אלף מן היהודים שנותרו בבודפשט רוכזו בגטו 

אף  קשים.  בתנאים   ,1944 דצמבר  בחודש  בודפשט 

שאת עיקרה של שואת יהודי הונגריה ביצעו הגרמנים 

לשלטונו,  שקדמה  בתקופה  בהונגריה,  דברם  ועושי 

באכזריות,  לרציחתם במקום הימצאם  אחראי סלשי 

שלא פחתה מאכזריות הנאצים, של אלפי יהודים.

הגירושים

"...אך שומעים יהודים ואינם מבינים..."

"...פעמון מלחמה מצלצל בדלתות 

אנשים מופתעים זה לא יכול להיות 

ואני כמו תמיד בלי לשאול שאלות 

אני נועלת ת'דלת מכבה ת'אורות.. 

להתראות..." 
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הבריחה הגדולה של אבי מהמחנה 
ולכידתו 

פרנץ סלשי מנצח במהפכה ומשתלט על הונגריה 

בודפשט, 1944.  שלט רחוב יהודים =קומוניסטים 

פלוגות חיילי צלב החץ בבודפשט 

לבקר  ונדירות  רחוקות  לעתים  מגיע  היה  כבר  אבי 

אותנו, בדירה בה התגוררנו  ב"בית הכוכב הצהוב".   

יום אחד הגיעו אבא שלי ודוד שלי בסודיות מוחלטת, 

למחנה  אותם  שמעבירים  המשפחה  לבני  וסיפרו 

להגיד  באו  למעשה  והם  להונגריה  מחוץ  עבודה 

וזה  אותם  לוקחים  לאן  ידעו  לא  ולהיפרד. הם  שלום 

כמובן הדאיג מאד את אמי ואת דודתי ואת שאר בני 

המשפחה. 

סבתא אילונה הכט הכינה להם סנדוויצ'ים עם כבד 

אווז,   ונתנה להם מעיל חם כדי שיקחו איתם בחזרה 

למחנה. 

אינני יודע כמה זמן שהו אבי ודודי בדירה, גם אגי לא 

זוכרת בדיוק, היא כן זוכרת את  הרעשים שעלו באותו 

היום מהרחוב.  תריסי העץ בדירה לא היו אטומים כך 

שהדיירים יכלו לשמוע כל מה שהתרחש בחוץ.  

לצעוק  החלו  החץ"(  "צלב  )אנשי  והונגרים  גרמנים 

בקולי קולות  שקומוניסטים מתחבאים  בבניין והם 

רוצים לתפוס אותם.  

להיתפס  שפחדו  כיוון  בארונות  הסתתרו  ודודי  אבי 

ללא ניירות מתאימים. 

מאוד  נבהלה  הכט  אילונה  שסבתא  מספרת  אגי 

וביקשה מכולם לסגור את תריסי העץ והחלונות.  

לאחר כ-15 דקות נשמעו דפיקות חזקות בדלת.  סבתא 

שלי פתחה את הדלת.  שלושה גרמנים, חיילי אס.אס 

צעירים שאלו אותה מי ירה מהחלון הזה לכיוון הרחוב.  

כשסבתי ענתה להם שאף אחד לא  ירה, הם התחילו 

להשתולל ולהרביץ לאמא שלי ולסבתי.  אבי והדוד לא 

יכלו לסבול את הדבר ויצאו ממחבואם.  

חשדו  מיד  בבית  צעירים  גברים  הגרמנים  כשראו 

מהם  וביקשו  כפייה,  מעבודות  בורחים  שאלו  בהם, 

את הניירות שלהם. מובן שלאבי ולדודי לא היו ניירות  

וגם לא היה להם הסבר מניח את הדעת )כי הרי ברחו(. 

כיוון שכך, החלו להכות אותם, למשוך אותם ולבסוף 

זרקו אותם על הרצפה. 

לצי,  אמא שלי התחילה לצרוח בשמו של אבי "לצי, 

השיער שלך, הכובע שלך", אך הגרמנים גלגלו אותו 

מאז  אותם.  ולקחו  במדרגות  למטה  דודי  ואת  אותו 

לא ראינו אותם יותר.  אמי עוד רצה אחרי אבי,  עם 

המעיל, אך אחד החיילים אמר לה, שאבי לא יזדקק 

יותר למעיל.

וזה לא היה הסוף.  אירועי אותו היום הארור שינו את 

חיינו – לעד. 

המחזה  שלוש.  בן  כמעט  כבר  הייתי  ההוא  ביום 

שהתרחש כנראה גם לנגד עיניי יהיה חקוק בנשמתי 

לעד, אבל כמו מסך ירד ואני לא זוכר כלום.  לא זוכר 

שטבועים  כנראה  האלו  האימה  רגעי  מרגיש.  אבל 

בנשמתי ובכל תא בגופי.  "...שוב בדרך הבריחה, ושוב זה נוגע 
ובלילות, עיניים דומעות..." 
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פרק 8

 שלושה ימים בין חיים למוות  
באיצטדיון מרוצי הסוסים

אגי מספרת,  שלאחר שהגרמנים לקחו את אבי,   הם 

לרדת  ואותי  אגי  ואת  וסבתי  סבי  אמי,  את  הכריחו 

כולנו   יהודים רבים אחרים.   עוד  לרחוב,  כנראה עם 

היינו  בשוק.  אמא שלי וגם סבתא שלי לא הפסיקו 

יהודים   מאות  כמה  עוד  עם  המומים  עמדנו  לבכות.  

שהיו המומים כמונו, וחיכינו ברחוב. 

ולקחו אותנו  כעבור כחצי שעה, בערך, הגיעו חיילים 

לאיצטדיון מרוצי הסוסים של בודפשט.   

הונגרים,  ובחיילים  גרמנים  בחיילים  מוקפים  צעדנו 

לנו,  ובכי. החיילים הרביצו  צעקות  נשמעו  עבר  ומכל 

והאיצו ביהודים  עם אלות.  לסבא מרדכי הפילו ושברו 

את המשקפיים.  

שלוש,  בן  רק  שהייתי  אני,   שאפילו  סיפרה,   אגי 

צעדתי עם הידיים למעלה. אתם מתארים לכם את רגע 

האימה הזה? 

ילד בן שלוש הולך עם ידיים למעלה?   

ואני – לא זוכר שום דבר!  

אגי סיפרה, שבכל פעם, שהחיילים לא הסתכלו עלינו 

הורדנו את הידיים כששוב הסתכלו – הרמנו. 

עצמותינו.  עד לשד  נרטבנו  במיוחד,  גשום  היה  היום 

הונגרים רבים שעברו בדרך, או הביטו דרך החלונות 

חלק  נטלו  שנאה,  של  מובן  בלתי  בפרץ   בנעשה, 

מיני  כל  עלינו  וזרקו  הזו,  המטורפת  השנאה  בחגיגת 

חפצים מכל הכיוונים.  

לא הספקנו לקחת איתנו שום דבר מהבית, לא יכולנו 

להסתתר, לא ידענו לאן אנחנו הולכים ומה יעשו לנו.   

הגענו לאיצטדיון. הגשם שטף והפך את האדמה לבוץ.  

התיישבנו בתוך הבוץ ומסביבנו יורים לכל עבר.   

אגי סיפרה לי שפערתי את עיניי ומבטי נשאר קפוא.  

בשוק  כנראה  הייתי  לי.  סיפרה  בכית",  לא  "אפילו 

טוטאלי. 

כך ישבנו בבוץ, עם עוד מאות יהודים, במשך שלושה 

ימים, ללא אוכל וללא שתייה.  כל הזמן דיברו איתנו 

ופקדו עלינו כל מיני פקודות.  לא ידענו מי ומתי יבואו 

לירות בנו.  החיילים ירו ללא הבחנה.  היינו בטוחים 

שאנחנו הולכים למות בקרוב.  

מה  אז  לשירותים.   הלכנו  לא  שאפילו  מספרת  אגי 

עשינו?  היא לא זוכרת ואני בוודאי לא. סביר להניח 

שעשיתי במכנסיים.   

אמא שלי החזיקה בנו חזק חזק ובכתה.  

לא  שאלו  לנו  ואמרה  סליחה  מאיתנו  ביקשה  היא 

החיים שהיא רצתה שיהיו לנו.   אגי ממש זוכרת את 

המילים האלו. 

אגי  במיוחד.  איומים  ימים  שלושה  להם  חלפו  וכך, 

מהקור.   וגם  מהפחד  גם  מכולם  יותר  רעדה  כנראה 

כדי להבין מה קורה  גדולה  היא כבר הייתה מספיק 

סביבה ופחדה פחד מוות.  

צמוד  ישבתי  ואני  שלי  לאמא  צמודה  ישבה   אגי 

לסבא מרדכי ולסבתא אילונה.  לאחר שלושה ימים 

נשמעה הודעה במגפון, שהוחלט על ידי סלשי )ראש 

המפלגה הפשיסטית(, שכל היהודים יכולים לחזור 

לבתיהם.   

הצהוב"  הכוכב  ב"בית  דודתי  של  לדירתה  חזרנו 

היינו  שלא  הימים   בשלושת  ושבר.   שוד  ומצאנו 

לקחו  הדירות.   כל  את  ובזזו  ההונגרים  נכנסו  שם, 

את כל הרהיטים, את הכלים, את הבגדים ואת כל 

דברי הערך. הם לקחו את  כל מה שהשארנו בדירות 

המומים.  היינו  בכוח.  משם  אותנו  הוציאו  בטרם 

נותרנו כמעט חסרי כול.

אנשי צלב החץ מוצאים אנשים מהבתים

אנשי "צלב החץ" ההונגרים מלווים יהודים לגירוש 

עם התעוררות הנהגת יהדות הונגריה למתרחש ברחבי 

שנועדה  וההצלה"  העזרה  "ועדת  הוקמה  אירופה, 

להוציא יהודים מהונגריה ולהציל נפשות ככל שניתן. 

הנציגות הדיפלומטית של שוודיה הנייטרלית בבודפשט 

עסקה נמרצות בהנפקת תעודות מעבר לצורכי הגירה 

לשוודיה, שלמשך תקופת מה העניקו למחזיקים בהן 

על  והשילוחים.  ההתנכלויות  מן  מסוימת  חסינות 

שהוכר  אנגר,  פר  הצעיר  הדיפלומט  ניצח  זו  פעילות 

לימים כחסיד אומות העולם. 

אולם יכולתו של אנגר הייתה מוגבלת, ומאות אחדות 

המוני  מול  אל  בים  טיפה  היו  שהנפיק  אשרות  של 

להשמדה.  להישלח  שיועדו  או  ששּולחו  היהודים, 

השוודי  החוץ  למשרד  דחופה  בדרישה  פנתה  הנציגות 

בהנפקת  לטיפול  בנציגות  האדם  כוח  מצבת  להגדלת 

התעודות ליהודים. הקריאה נפלה על אוזניים קשובות 

מועצת פליטי המלחמה וראול ולנברג

"צלב החץ", הסמל 



3637

ממכסה  שלושה  מפי  למעלה  הנפיק  בפועל,  ל-4,500. 

הונגרים  יהודים  מאות  כמה  שמנה  צוות  והעסיק  זו, 

לטיפול בהנפקת הדרכונים והפצתם, גם למי שלא היה 

לו כל קשר לשוודיה. היהודים שהעסיק זכו לפטור מן 

החובה המשפילה לשאת את הטלאי הצהוב.

ב-12 בנובמבר 1944  הורתה הממשלה על הקמת הבתים 

המוגנים עבור בעלי כתב חסות יהודים מנציגויות זרות. 

על היהודים הוטל לעבור אליהם עד ה-15 בנובמבר. 

 

בדרישה  פנתה  אף  שוודיה  וממשלת  בסטוקהולם, 

לממשלת הונגריה לעשות ככל יכולתה לבלימת משלוחי 

את  מה  לתקופת  לעצור  שהצליחה  דרישה  היהודים, 

הגירושים.

פליטי  "מועצת  את  הברית  ארצות  הקימה  ב-1944 

יהודים  גוף שנועד לסייע בהצלת   ,)WRB( "המלחמה

המאמצים  על   WRB-ה משעמד  הנאצית.  מהרדיפה 

הונגריה,  יהודי  למען  שוודיה  ממשלת  מצד  שנעשים 

כינס נציג הארגון בסטוקהולם ועדה של אישים יהודים 

שוודים בולטים כדי לדון איתם בפעולות, ולבחור נציג 

דיפלומטית,  משלחת  בראש  לעמוד  מתאים  שוודי 

חברי  בין  הונגריה.  יהודי  להצלת  נמרצות  שתפעל  

הוועדה היה קולומן לאואר, שהציע את שותפו לעסקים, 

ציין  לאואר  לתפקיד.  אידאלי  כמועמד  ולנברג,  ראול 

הדיפלומטיים  כישוריו  את  ולנברג,  של  המרץ  את 

במשא ומתן, את אומץ לבו ואת כישרון האלתור שלו. 

הונגריה, עם  עם  היכרותו האישית  נלקחו בחשבון  כן 

בודפשט ועם הביורוקרטיה הנאצית, וחרף הסתייגויות 

אחדות מגילו הצעיר הוא נבחר לתפקיד.

ראול וולנברג.  איש חסד. 

ולנברג העמיד בפני ממשלת שוודיה שורה של דרישות: 

הוא דרש שיינתן לו תואר דיפלומטי של מזכיר ראשון 

דיפלומטי  אמצעי,  בכל  להשתמש  לו  שיותר  בנציגות; 

תקציב  לרשותו  שיועמד  שוחד;  תשלומי  כולל  ואחר, 

רשות  אמריקאיים;  יהודיים  ארגונים  במימון  גדול 

להשתמש במתקנים הדיפלומטיים השוודיים בבודפשט 

כדי להסתיר יהודים, ועוד סמכויות נרחבות באופן חסר 

תקדים. דרישותיו היו כה חריגות, עד כי ראש ממשלת 

שנעתר  לפני  המלך  של  אישורו  את  לקבל  פנה  שוודיה 

להן.

ולנברג הגיע לבודפשט ב-9 ביולי 1944, כשמינויו הרשמי 

היה מזכיר ראשון בצירות השוודית, והוא מצויד, על-פי 

דרישתו, בסמכויות פעולה נרחבות ותקציב ניכר שנועד 

להצלת יהודים. בשלב זה כבר שולחו כ-400,000 מבין 

יהודי הונגריה להשמדה במבצע רחב היקף שאורגן על 

ידי אדולף אייכמן. 

ולנברג ריכז את מאמציו בניסיונות להצלת רבים ככל 

הניתן מבין 200,000 היהודים שנותרו בבודפשט. לצורך 

המעידים  מיוחדים,  שוודיים  דרכונים  הנפיק  כך 

הממתין  שוודיה  של  חסותה  בן  הוא  בהם  שהאוחז 

ל"חזרה למולדת". 

דרכונים אלה היו למעשה שכלול והרחבה של השיטה 

של  הגעתו  טרם  עוד  השוודית  הנציגות  נקטה  שבה 

ולנברג. למסמכים שהנפיק לא היה תוקף חוקי אמיתי, 

הנאצית  צורת החשיבה  ולנברג שהכיר היטב את  אך 

להדפיס  הקפיד  שלה,  הביורוקרטיה  נפתולי  ואת 

עתירת  מרשימה,  חזות  להם  שתהיה  כך  דרכוניו  את 

כמשקפים  נראו  והם  וחתימות,  חותמות  סמלים, 

סמכות בינלאומית גבוהה ורבת השפעה.

הונגריה  משלטונות  אישור  ולנברג  קיבל  מלכתחילה 

בהם  שהאוחזים  כאלה,  חסות  דרכוני   1,500 להנפקת 

על  ולתת  לשאת  הצליח  הוא  מגירוש.  מוגנים  יהיו 

נוספים, ובהמשך להגדיל את המכסה הרשמית   1,000

שליחות ההצלה

התרחש  בדיוק  איך  יודעת  לא  שהיא  מספרת  אגי 

התהליך.  אבל איכשהו,  בעזרת ארגון ציוני כלשהו, 

ללכת  ואישורים   ניירות   קיבלו  שלי   וסבתא  סבא 

לאחד הבתים המוגנים של וולנברג,  בעוד רוב היהודים 

נדרשו לעבור לגטו הגדול. 

הועברו   המתאימים  הניירות  את  שהשיגו  אלו  רק 

לבתים המוגנים.  לבן דודי, כך סיפרה אגי, היו קשרים, 

והוא דאג מבעוד מועד להכנת הניירות המזויפים. 

הגרמנים,  שבדקו את הניירות קיבלו את המסמכים 

שלי,  הדודה  של  אלו  את  וגם  שלי  וסבתא  סבא  של 

הבתים   לאחד  לעבור  להם  ואישרו  טובים,  כניירות 

המוגנים.  אך את המסמכים של אמא שלי  הם ראו 

המוגן  לבית  להיכנס  לה  אושר  לא  ולכן  כמזויפים,  

והיא נשלחה למחנה עבודה.    

כך, נותרנו אגי ואני עם  סבא מרדכי וסבתא אילונה 

והדודה, שהיו אמורים לשמור עלינו.  אבל גם לנו לא 

לבית  להיכנס  כדי  המתאימים  הניירות  כנראה  היו 

המוגן של ראול וולנברג.  אז מה יהיה עכשיו?  

תארו לכם איזה מצב איום ונורא.  אמא שלי מבוהלת 

ומשאירה  עבודה  למחנה  נלקחת  נשמתה,  עמקי  עד 

שני ילדים, יקרים לה מכול, בידי אביה ואשתו.  

עמקי  עד  מבוהלים  היו  הם  גם  שלי,   וסבתא  סבא 

לו  היו מסמכים שאפשרו  לא  לסבא מרדכי  נשמתם. 

להכניס אותנו לבית המוגן.  

נשים יהודיות ברחובות בודפשט 

אמא נשלחת למחנה עבודה, 
סבא וסבתא הכט מקבלים אישור לעבור 
לאחד הבתים המוגנים של ראול וולנברג 

ומה יהיה עם אחותי אגי ואתי?

"...ֵמָרחֹוק ַאל ַּתֲעֹמדּו, ִּכי ָהֵאׁש עֹוָלה. ַאל ָנא 
ֵרָפה ְּגדֹוָלה!..." ְּתַחְּבקּו ָיַדִים, ַהּׂשְ
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את זאת אמא שלי לא ידעה, היא רק ידעה,  שהפקידה 

עלינו  ישמור  שהוא  כדי  אביה,  בידי  ילדיה   את  

בהעדרה. 

והיא התפללה וקיוותה לטוב. 

ילך  לא  אם  ברירות.  מדי  יותר  היו  לא  מרדכי  לסבא 

לבית המוגן יצטרך ללכת לגטו ומשם למחנה השמדה, 

ומי יודע מה יעלה בגורלו,  ומי יודע מה יעלה בגורלנו. 

של  הפתחים  על  להיתדפק  המשיכו  יהודים  אלפי 

השגרירות השוודית בניסיון לקבל מסמכים כדי ללכת 

לבתים המוגנים ולא לגטו להשמדה. 

 15,600 בין  היו  ודודתי  אילונה   סבתא  מרדכי,  סבא 

או  מסמכים  היו  שברשותם  המזל,  ברי  היהודים 

נטרליות  מדינות  של  שגרירויות  מטעם  דרכונים 

שפרסו עליהם את חסותם. 

המוגנים  לבתים  לעבור  נדרשו  ה"מוגנים"  היהודים 

 20 עד  שנקרא,  כפי  הבין-לאומי  או  הקטן"  ב"גטו 

בנובמבר.  מה עושים במצב כזה?

ויינה  גבור  הפנים  שר  ציווה   1944 בנובמבר  ב-29 

של  הגטו  את  הבירה  ליהודי  להקים   )Gábor Vajna(

ברובע השביעי,  הוקם  זה  גטו  הגדול".  "הגטו   – פשט 

בקרבתם  ביהודים,  בצפיפות  מאוכלס  היה  שכבר 

דוהני  ברחוב  ששכנו  גדולים  כנסת  בתי  שלושה  של 

)Dohány(, ברחוב רומבך )Rumbach( וברחוב קזינצי 

הכוכב  מ"בתי  לעבור  הצטוו  היהודים   .)Kazinczy(

נסגר ב-10  והגטו  הצהוב" אל הגטו עד ה-2 בדצמבר, 

ועל ארבעת  גדר קרשים,  בדצמבר. הגטו הגדול הוקף 

אנשי  שמרו  השמים,  מרוחות  אחת  לכל  אחד  שעריו, 

"צלב החץ" ושוטרים. נאסר על נוצרים לגור או לעבוד 

בתחומי הגטו. 

המוני יהודים מצטופפים ליד דלתות בית הזכוכית בנסיון לקבל תעודת 
חסות. 

מי יצליח לקבל תעודת חסות? ומי יגורש לגטו ולהשמדה... 

פרק 9

 על מפעל הצלת הילדים היהודים
 בבתי הילדים בחסות  
הצלב האדום הבינלאומי.
ואיך נעזבנו אגי ואני  

ליד בית הילדים של הצלב האדום 

עוד לפני הפיכת סלאשי, היו בבודפשט ילדים ונערים 

שלטונו  בתקופת  מהוריהם  שהתייתמו  רבים  יהודים 

של הורטי, ובעיה זו הלכה והחריפה.  גירושי היהודים, 

שונה  אופי  נשאו   1944 באוקטובר  ה-15  מאז  שנערכו 

מהגירושים הקודמים.  

שוב לא הועמסו היהודים כמשפחות על קרונות הרכבת.  

הגיוס הכולל של הגברים בני 16-60  לפלוגות העבודה, 

שארית  את  הותירו   אחריו,  מיד  שבא  הנשים  וגיוס 

להתעללות  וחשופים  מפרנסים  ללא  כמעט  הקהילה 

מצד אנשי "צלב החץ". 

נותקו  וילדים רבים  יהודיות התפוררו  אלפי משפחות 

מהוריהם, כשהם עזובים לנפשם. 

וכך, יד ביד, הלכנו  אגי ואני עם סבא מרדכי והגענו 

לבית הצלב האדום הבין-לאומי.   סבא השאיר אותנו 

 ליד הדלת. אין לי מושג אם אמר משהו או שלא אמר, 

אולם העובדה הייתה,  שאפילו לא נכנס איתנו פנימה.  

פשוט עזב אותנו שם, והלך. 

מה הוא ידע על המקום הזה?  

מדוע הותיר אותנו שם לבדנו?

איזו פרידה זו הייתה? 

אני לא זוכר שום דבר!

אגי, הייתה די המומה.  

כנראה שגם איתה לא דיברו יותר מדי.  

אז עמדנו וחיכינו ליד הדלת. 

טוב,   סיכוי  שיש  ידע,  מרדכי  שסבא  מניח,  אני 

חמושות  וכנופיות  בכול,  שלט  היהודים  כלפי  הטרור 

ורצחו  בזזו  ברחובות,  שוטטו  החץ"  "צלב  אנשי  של 

הדנובה  לחופי  נלקחו  מהקורבנות  רבים  יהודים.  

ונורו אל הנהר. עכשיו התחילו להעביר את היהודים 

לגטאות.  בתוך כל הכאוס הזה, סבא מרדכי, בהעדרם  

של הורינו,  ובלחץ לעבור במהרה לבית המוגן, אחרת 

ילקחוהו לגטו הגדול ומשם להשמדה, חיפש כנראה  

יכול  הוא  היכן  קל.  היה  לא  וזה  אותנו,  להציל  דרך 

להשאיר שני ילדים ולקוות שהם יינצלו?    

"...ַאִחים, ַהִּצילּו, ְׂשֵרָפה!!!"
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גטו בודפשט,לכאן הובאו כל היהודים שלא הייתה להם תעודת חסות ומשם נשלחו לגירוש ולהשמדה.  אגי ואני ניצלנו והועברנו לבית הילדים של הצלב 
האדום. יהודי הגטו הובלו להשמדה. 

היה  לא  מניח,   אני  אחרת,  כי  כאן.   עלינו  שישמרו 

עוזב אותנו דווקא במקום הזה.  

במשך שנים רבות שאלנו אגי אחותי ואני:  

איך?  איך הוא השאיר אותנו שם לבד? 

איך? איך הוא  אפילו לא נכנס איתנו לבית המחסה?  

אבל כנראה, שהיו לו סיבות טובות.  

מהן היו?

לעולם לא נדע.   

את הרגעים האלו – תזכור אחותי אגי כרגעי טראומה 

לנו,   נעלמו  בחסותם  שהיינו  המבוגרים  כל  לנצח. 

ואנחנו לבד, לבד,  לבד,  בעולם! 

עומדים  שני ילדים קטנים, מול בניין  לא מוכר. 

מול דלת נעולה, 

לבד!

הבינלאומי  האדום  הצלב  הילדים:   בתי  הוקמו  וכך 

את  יצרה  היהודית  המנהיגות  החסות,  את  סיפק 

הקשרים ואת הבסיס למבנה הארגוני ואנשי תנועות 

כתשתית  שנוצרו  ובמנגנון  בחסות  השתמשו  הנוער 

לפעולות הצלה בהיקף רחב. 

מיד כשהחלה תופעת הילדים העזובים, החלו תנועות 

ילדים  לאיסוף  מאורגנת  בפעילות  הציוניות  הנוער 

בחסות  הוקם  הראשון  הילדים  בית  אלו.  נוער  ובני 

הקים   .1944 בספטמבר  הבינלאומי  האדום"  "הצלב 

אותו אוטו קומוי, שמונה למנהל מחלקה A של הצלב 

האדום בהונגריה, מחלקה אשר בה עבדו כל הפעילים 

הציוניים – מבוגרים וצעירים. 

בחודשים אוקטובר ונובמבר פעלו תנועות הנוער להכנת 

של  הישרדותם  את  להבטיח  נוספים,  מקלט  מקומות 

הנוער  תנועות  וחברי  המחתרת  אנשי  אלה.  ילדים 

במיטות,  אותם  וציידו  שונים  מגורמים  בתים  שכרו 

במזרונים, בשמיכות ובציוד הכרחי אחר. 

ועדת ההצלה ויהודי בודפשט  האמידים  סייעו בתרומות 

שאנשיהם  לכך  דאגו  הנוער  תנועות  ראשי  כספיות. 

לא  היומיום  חיי  הילדים.  בבתי  יומיום  יקיימו שגרת 

הצפיפות  מספיק,  היה  תמיד  לא  האוכל  קלים:  היו 

מאולתרים.  היו  המחייה  וסידורי  גדולה  הייתה 

לקטנים השתדלו להביא משחקים, לפעמים כדור, אך 

בפנים לא היה מקום לשחק ובחוץ – היה מאוד קררר... 

פרטיות  ובדירות  פרטיות  בווילות  היו  הילדים  בתי 

ילדים.  עשרות  גרו  כזה  בית  בכל  מגורים.  בתי  בתוך 

הדאגה לכל הצרכים הטכניים הייתה קשה, קשה פחות 

היה לאתר עובדים לצוות הטיפולי. בין המטפלים היו 

גם חברי תנועות נוער שהיו מנוסים בחינוך. לעתים, גם 

והיו  במקום  נשארו  ילדיהן  את  לבקר  שבאו  אימהות 

לחלק מן הצוות.  

עיקר הפעילות בבתי הילדים הייתה חינוכית, במטרה 

לאחר  ארצה  עלייתם  לקראת  הילדים  את  להכין 

הבסיס  הם  שהילדים  הבינו  הנוער  תנועות  המלחמה. 

לצד  בפרט.  הציונית  ולתנועה  בכלל  לאומי  לעתיד 

המטרה  עמדה  יהודים,  שיותר  כמה  להציל  המטרה 

היהודי  העם  של  הלאומיות  שאיפותיו  את  להגשים 

בארץ ישראל. 

אנשי הבית עצמם אבטחו את הבתים מפני השתוללות 

של אנשי "צלב החץ". לא אחת התחפשו חברי תנועות 

החץ"  "צלב  במדי  או  צבאיות  יחידות  במדי  הנוער 

ולבושים בבגדים אלה שמרו על הבתים. 

בדיקה מדגמית שנעשתה העלתה כי למעלה משמונים 

אחוזים מהחניכים שניצלו בבתי הילדים הגיעו בסופו 

של דבר לארץ ישראל.

ילדים,  בתי  כחמישים  הוקמו  הזה  ההצלה  במפעל 

וניצלו 6,000 ילדים ו-1,200 מבוגרים.  

אגי ואני היינו כנראה חלק מהסטטיסטיקה הזו.  

אגי ואני לא ידענו על כל הדברים האלו.  היינו בהלם 

דבר  שום  זוכר  לא  למשל,  אני,  עייפים.   מתמשך, 

אנשים  לא  פרצופים,  לא  כלום.   הזה.   מהמקום 

שטיפלו בי,  כלום.  אפילו שהייתי רעב כל הזמן, אני 

לא זוכר, את זה אגי סיפרה לי.  

אגי מצידה לא זוכרת שדיברה עם אף אחד.  היא זוכרת 

תנועות הנוער הציוניות באות לעזרה!

אגי הייתה בטוחה שהגענו לבית חולים.  

הדלת נפתחה.  מישהו קרא לנו פנימה.  

קיבלנו כוס מים לשתות.  

לנו  יש  ושאולי  להתרחץ  צריכים  שאנחנו  דאגה,  אגי 

כינים.   אחר כך הפרידו בינינו.  אותי לקחו לקבוצת 

הילדים הקטנים, ואת אגי לקבוצת הילדים הגדולים.   

3 קומות הפרידו בינינו. הקבוצה שלה הייתה בקומה 

השלישית,  הקבוצה שלי בקומת הקרקע. 

בוקר  בכל  אליה  עולה  שהייתי   לי,  סיפרה  אחותי 

לאחר ארוחת הבוקר ושואל אותה אם היא אכלה. היא 

"למה  אותי:  ושואלת  אכלה,  שאכן  לי  עונה  הייתה 

אתה שואל?"    

ואני תמיד הייתי עונה לה: "מפני שאני רוצה לאכול 

גם את האוכל שלך". 

...  וכך סיפרה אגי: 

איפה  ידע  שלנו  שאבא  כנראה  אבל  איך,  יודעת  "לא 

ולקחו  לברוח מאלו שתפסו אותו  אנחנו.  הוא הצליח 

)עד  לביתנו  קרוב  פחם  במחסן  והתחבא  מהבית  אותו 

שתפסו אותו שוב, כנראה(. שם, הוא  פגש מישהו ונתן 

לו מכתב/או ליתר דיוק סוג של פתק כדי שיעביר אלינו 

לבית הילדים.  

המכתב אכן הגיע אלי ואני אפילו לא כל כך זוכרת איך. 

אבל היה כתוב בו,  שהוא )אבא שלי( מתחבא במחסן 

פחם. אל תדאגו לי, כתב אבא.  תשתדלי להגיד לאמא. 

את  לו  נתתי  ואני  הילדים  לבית  בחור  הגיע  אחד  יום 

לאמא  אותו  שיעביר  כדי   שלי  מאבא  המכתב/פתק 

המון אנשים.  אך לא הצליחה להבין מי היה האחראי 

שם.  היו אנשים שנתנו לנו אוכל.  

אנשים הלכו ובאו. 

אגי אומרת ששהינו בבית הצלב האדום... אולי כחצי 

שנה. 

פרק 10

 אגי ואני חייבים לעזוב את 
בית הילדים

בית ילדים 

"...ַאִחים, ְׂשֵרָפה, ְּבֵעָרה!  ַהִּצילּו..."
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שלי. לא היה לי מושג לאן ובוודאי שלא איך.

שהייתה  הילדות,  אחת  של  אבא  הגיע  אחר,  ביום 

לעזוב  צריכה  את  "אגיקה,  לי:  ואמר  בקבוצה  איתנו 

את המקום כאן כי הגרמנים עוד מעט יבואו והם יקחו 

את הבנות לקלף תפוחי אדמה..."   

הגבר הזה נתן לאגי נייר קטן, וצייר לה  עליו מפה איך 

להגיע לבית המוגן של וולנברג, שבו שהו סבא מרדכי, 

סבתא אילונה ואחותה של אמי.  הוא רשם את שמות 

הרחובות ואיך לעבור מרחוב לרחוב. 

השמועה הייתה, שהבתים של ה"צלב האדום" כבר לא 

יהיו מוגנים יותר לילדים, שהולכים לקחת את הילדים 

מ|הצלב האדום" – את הגדולים למחנה אושוויץ ואת 

הקטנים יזרקו  לדנובה.   

יהודייה  הייתה  שאמה  ילדה  גרה  בחדר  אחותי  עם 

ואביה נוצרי שהסתובב חופשי. כששמע את השמועות 

שהגרמנים הולכים להרוג את הילדים החוסים בבית 

מבית  בתו  את  להוציא  בא  הוא  האדום",  "הצלב 

אתה  "אם  לו:   ואמרה  אותו  תפסה  אחותי  הילדים. 

והוא  השער".  עד  איתך  אותי  קח  באלוהים  מאמין 

לקח אותה.  

וביקשה  בי  נזכרה  אחותי  הקרקע,  לקומת  כשהגיעו 

אותי  ולקחה  נכנסה  היא   דקות,  כמה  לחכות  ממנו 

איתה. 

כך מצאנו את עצמנו, בחורף 1945, אגי  בת 12, ואני בן 

4,  קפואים ומלאי  כינים,  ברחוב המושלג בדרך אל 

סבא וסבתא,  ששהו כחוסים מוגנים בביתו של ראול 

וולנברג,  כשהרוסים כבר בשער.  

לדרכו  הלך  האיש  הילדים,  בית  משער  יחדיו  יצאנו 

ואנחנו נשארנו שנינו באמצע הלא נודע. 

שוב לבד! 

אני כרגיל , לא זוכר כלום, אבל אגי סיפרה: 

"לקחתי את ג'ורי-חיימק'ה אחי בידי, וביקשתי ממנו 

שאנחנו  ויגלו  לנו  יקשיבו  שלא  כדי  מריה.  לי  שיקרא 

יהודים. ידעתי שאנחנו צריכים להיזהר. 

ברחובות  שרר כאוס  מוחלט.  

המון חיילים מכל עבר ואנשים שרצו ממקום למקום.  

קפואים   נטושים,  ילדים  שני  בנו,  הבחין  לא  אחד  אף 

מחפשים את דרכם בשלג.  

בימים ההם זה כבר לא היה מראה שאפשר להתרגש 

מכל  נשמעו  יריות  אכפת.   היה  לא  אחד  לאף  ממנו,  

עבר.  אף אחד לא עצר לידנו, לא שאל מי אנחנו, או לאן 

אנחנו הולכים. 

הלכנו והלכנו. 

אני הלכתי בעקבות ההוראות שהיו לי בפתק.  

הסתובבתי  לא  מעולם  הסתדרתי,  איך  יודעת  לא 

ברחובות האלו.  

באמת שאני לא יודעת איך, בסוף הגענו... 

הגענו לכתובת שהייתה רשומה בפתק.  

ושם היה הבית המוגן,  הבית של ראול וולנברג".

מבודפשט  היהודים  את  לגרש  כשהחלו  כאמור, 

או  ולהשמדה  לגטו  המוגנים,  לבתים  אותם  ולהעביר 

למחנות עבודה, נמצאו ניירותיה של אמי מזויפים ולא 

מתאימים כדי לעבור לבית המוגן, והיא נשלחה למחנה 

עבודה מחוץ לבודפשט, אולי אפילו מחוץ להונגריה. 

אמי מעולם לא דיברה יותר מדי על מה עשתה שם, או 

איכשהו  אבל  שם,  והשבועות  הימים  עליה  עברו  איך 

היא הצליחה לברוח משם.  

לחם,  ומעט  שמיכה  ובעזרת  לכפרייה,  התחפשה  היא 

שאותם הבטיחה לתת לחייל אחד, בתנאי שהוא ייתן  

לה  לברוח, עשתה מעשה וברחה.    

השמיכה   ואת  הלחם  את  לקח  הוא  היסס,  לא  החייל 

ונתן לה לברוח, מה  גם שהיה בטוח שהיא לא תצליח 

ובוודאי מישהו יתפוס אותה או שירה בה בדרך.  

אבל אמא שלי הצליחה.  

היא הלכה ברגל ימים, ואף  הצליחה לעלות על עגלה עם 

סוסים,  וכך מצאה את  דרכה חזרה לבודפשט, לבית 

ולהתאחד  הוריה  את  לחפש  וולנברג,  ראול  של  המוגן 

עם ילדיה.   

של  מזעזעים  מראות  אמי   ראתה  המוגן  לבית  בדרך 

זריקת ילדים לנהר הדנובה, וילדים אחרים שמועמסים 

לה,   ענו  הילדים,   מאיפה  כששאלה  משאיות...  על 

שהגיעו מבתי הילדים של  הצלב האדום...

ילדיה  שני  אנחנו,  שגם  מושג  שום  היה  לא  לאמי 

היא  הללו.  הילדים  מבתי  באחד  נמצאים  האהובים, 

מרדכי  סבא   עם  נמצאים  שאנחנו  בטוחה  הייתה 

וסבתא אילונה.  

ראול  של  המוגן  לבית  להגיע  אמי  הצליחה  סוף  סוף 

השיגה  האם  לשם?  להיכנס  לה  נתנו  כיצד  וולנברג. 

את המסמכים הראויים? איננו יודעים, גם אחותי אגי 

מעולם לא שאלה.   אבל מיד כשנפגשו שאלה אמי  את 
יהודי בודפשט בדרך לגטו 

פרק 11

בריחתה של אמא אלישבע
ממחנה העבודה  

והמפגש המחודש של כולנו 

סבא מרדכי:

"היכן  הילדים?" 

סבי, שתק.  

אחר כך ניסה להתחמק מתשובה.  

אחר כך,  כשכבר לא הייתה לו ברירה  אמר לה: 

"אל תדאגי, הם במקום בטוח" 

אמא שלי הייתה המומה.  

"איזה מקום בטוח?" היא שאלה אותו.

שאנחנו  לה,   סיפר  והוא  ברירה  לו  הייתה  לא  ואז 

הבין- האדום  הצלב  של  מוגן  ילדים  בבית  נמצאים 

לאומי. 

אמי הייתה בהלם מוחלט. 

הרי בדרכה בחזרה לבודפשט ראתה איך מוציאים את 

יצאה  והזדעזעה,  נבהלה  כך  כל  היא  להורג.  הילדים 

אבל   להתאבד,  ורצתה  השלישית  בקומה  למרפסת 

בדיוק אז נכנסנו אגי ואני בשער...

הטרידה  המלחמה,  אחרי  בהונגריה  לביקורי  עד 

בקומה  במרפסת  העומד  אדם  בן  איך  השאלה  אותי 

בשער?  שנכנס  מי  כל  את  לראות  מצליח  השלישית, 

בכלל  הבתים  של  הבנייה  בצורת  התבוננתי  כאשר 

ובאלה של הרובע היהודי בפרט, הבנתי שברוב המבנים 

קיים שער כניסה והקומות מסודרות בצורה מעגלית, 

 כך שכל מי שעומד במרפסת יכול לראות מי נכנס בשער. 

הנכון.   למקום  שהגענו  בטוחה  הייתה  לא  אגי  אחותי 

בידה הייתה רק הכתובת, אבל לא היה לה באמת מושג 

אם סבי וסבתי אכן נמצאים במקום הזה.  

שני שומרים. הם שאלו את אחותי  עמדו  לבית  מחוץ 

את מי היא מחפשת, ואחותי ענתה שהיא מחפשת את 

סבא מרקוס-מרדכי  הכט. 

"מי זה סבא שלך", שאלו אותה הבחורים 

"סבא שלי הוא הספר",  ענתה אחותי. 

ומאז היא לא זוכרת שום דבר. 

אחר כך סיפרו לה שהיא התעלפה. 

גם אני לא זוכר שום דבר. 

למי  והחלו לחפש  נכנסו אל הבית המוגן  שני הגברים 

ורצה  שמעה  שלי  אמא  שייכים,  בחוץ  הילדים  שני 

"...כמו ציפור בשבי, בין קירות לבנים מסתגרת 
אילו רק ידעתי, לסמן לי את שביל הבריחה..." 
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לקראתנו.  

ראול  של  המוגן  בבית  כולנו,  והתאחדנו  נפגשנו  ככה 

וולנברג, מלבד אבי. 

לישון בפינה קטנה של  לנו מקום  ונתנו  פנימה  נכנסנו 

אולם מאוד גדול. 

במשך הימים ששהינו שם, סבתא אילונה בישלה  לנו 

במרתף מאכלים מאפונה יבשה ושעועית.  זה היה הנוהג 

בבית המוגן, כל אחד דאג לבשל לעצמו את ארוחותיו. 

לכל משפחה היה מישהו מבחוץ שדאג להביא לה את 

מצרכי המזון.  אין לי מושג מי דאג לספק לסבתא שלי 

את האפונה היבשה ואת השעועית,  אבל זה מה שהיא 

בישלה לנו, זה מה שאכלנו ועל זה חיינו.   

אך כמו שקרה לבתי הילדים של הצלב האדום,  כך גם 

החיים בבית המוגן כבר לא היו כל כך מוגנים. 

אני כרגיל לא זוכר שום דבר. אבל אחותי אגי סיפרה: 

"בכל יום היו נכנסים חיילים הונגרים וחיילים גרמנים 

ומוציאים את כל דיירי הבית המוגן לצעדה לאורך נהר 

אותם  מרחיקים  אנשים,  בוחרים  היו  שם  הדנובה.  

כך  לנהר.   אותם  ומשליכים  בהם  יורים  מהקבוצה, 

ואנחנו  הדודה  סבתא,  סבא,  אמא,  יום   בכל  עמדנו 

בסיוט המתמשך הזה.    

כך צעדנו מידי יום במשך, בערך, כשבוע.  אולי יותר.  

לאחותי אגי אין הערכה של זמן.   

ומהמראות  מהשוק  מההלם,  לצאת  הצליחה  לא  אגי 

לה  שאמרו  מה  כל  ועשתה  דיברה  לא  היא  הקשים. 

לא  גם  אחד  ואף  שאלות,  שאלה  לא  היא  לעשות. 

הסביר לה שום דבר.  אני מניח שכולם היו בטראומה 

מתמשכת מהזוועות ומהפחד.  

סבא  את  כשמצאנו  עכשיו,  אחד,  שמצד  סיפרה  אגי 

יותר  קצת  הרגישה  היא  חזרה,  אמא  וגם  וסבתא 

והתגברו  הלכו  הטראומות  שני,   מצד  אבל  בטוחה. 

והפכו למשא קשה.   

הבנתי  לא  אני  משהו,  הבינה  לפחות  אולי  אגי  בעוד 

בכלל מה קורה בעולם המטורף שבו אני חי.  

אלו היו החיים וזה מה שהיה.  

אכזרית.  המלחמה  כמה  עד  להבין  התחילה  כבר  אגי 

על  מדברים   הגדולים  את  שמעה  היא  המוגן  בבית 

השמדת היהודים בתאי גזים במחנות.  

שלושת  אחיותיה של אמי נלקחו למחנות ולא ידענו מה 

עלה בגורלן. שתיים הלכו לאושוויץ ואחת לברגן בלזן. 

את אמא שלי לקחו למחנה עבודה והאחות החמישית 

הצליחה להיכנס לבית המוגן של וולנברג ביחד עם סבא 

מרדכי וסבתא אילונה.    

משפחה אחת.  חמש אחיות. 

מלחמה נוראית ואין סוף טרגדיות. 

בדצמבר החל המצור הרוסי על בודפשט, אשר נכבשה 

לאחר מספר שבועות. 

הצבא  ידי  על  כולה  הונגריה  נכבשה   1945 באפריל 

האדום. לאחר ימים אחדים כבשו הרוסים את העיר. 

חומות הגטו נהרסו בן-רגע והיהודים שוחררו. 

החץ",  "צלב  מפלגת  מאנשי  ורבים  סטויאי,  סלשי, 

עממי.  דין  בית  ידי  על  למוות  המלחמה  לאחר  נשפטו 

בשל  הנראה  )כפי  זה  מגורל  להימלט  הצליח  הורטי 

על מאמציו להגיע להפסקת  הכרת התודה של סטלין 

אש, ובילה את שארית ימיו בגלות(. 

אגי אחותי סיפרה: 

נגמר.  שזה  אמרו,  אנשים  נכנסו.  שהרוסים  "ידענו 

המלחמה נגמרה. בבית של ראול וולנברג לא נישמעו 

אמרו  שמחים.  אנשים  ראיתי  לא  שמחה.   צהלות 

שזהו. 

וזהו.

אחד  כל  לחזור  יכולים  ואנשים  נגמרה  המלחמה 

לביתו. ברחובות לא ראינו חיילים רוסים.  רק שמענו 

עליהם".

יצאנו מהבית המוגן. 

סבא מרדכי וסבתא אילונה חזרו לדירה הקטנה שלהם. 

)הבניין  דירה  הייתה  לא  כבר  ולי  לאגי  שלי,  לאמא 

הלכנו  לחזור.  לאן  לנו  היה  לא  ולכן  הופצץ(,  כנראה 

אמא,   של  האחיות  אחת  הדודות,  אחת  של  לביתה 

שנלקחה לאושוויץ ולאף אחד לא היה מושג מה עלה 

בגורלה.  הגענו לדירה והיא הייתה ריקה.  כל מה שהיה 

בה נבזז. בודפשט הייתה כאוס אחד גדול. אנשים ניסו 

לאסוף את השברים של חייהם ולהתחיל מחדש.   לא 

היה לנו כסף ולא אוכל.  

היא  שגם  אחרת,  דודה  של  לביתה  הלכנו  כך  אחר 

שבורים  רהיטים  חלקי  מצאנו  ושם  למחנה,  נלקחה  בודפשט, "מצבת" הנעלים לזכר היהודים שנרצחו והושלכו לדנובה.  

פרק 12

השחרור והימים  שאחרי המלחמה 

וקרעי מזרונים.   אמי ואחותי  סחבו אותם  ברחובות 

והביאו אותם לדירה. אמא תקנה וסדרה לנו מיטות, 

כדי שיהיה לנו על מה לישון.   

הציפייה לאבא שיחזור....  

שבים  המלחמה  שפליטי  לראות,  שנוכחנו  לאחר 

טיפין- טיפין. ציפינו גם אנו בכיליון עיניים שגם אבא 

שלנו  ישוב... אבל הימים נקפו והוא לא שב. 

היא  קמח.   בשוק  להשיג  דרך  מצאה  אילונה  סבתא 

"לנגוש", שזה  ואפתה  איזו מאפייה  של  בחלון  עמדה 

סוג של פיתה שמוסיפים לה שמן.  אמא שלי ואגי לקחו 

כדי  בודפשט  ברחובות  והסתובבו  האלו  הפיתות  את 

למכור אותן ולהשיג כמה פרוטות.  

"באחת הפעמים, שהלכנו למכור את הלנגושה", אגי 

כחושה,  אישה  ובתוכה  עגלה  לידנו  "נעצרה  סיפרה 

חלשה ורזה.  "אליזבט" קראה האישה לאמי, "אינך 

מזהה אותי?" זו הייתה ֶאמי, אחותה הקטנה של אמי 

שניצלה ושרדה את אושוויץ. אמא שלי ואני  לא זיהינו 

הראשונה  בפעם  נפגשנו  כך  הראשון.  ברגע  אותה 

לאחר המלחמה  עם  דודתי".

למלא  ללכת  צריכים  והיינו  היו,  לא  זורמים  "מים 

מיכלים ובקבוקים בכל מיני נקודות בהם חילקו מים", 

סיפרה אגי ותיארה את  הימים ההם: "בדרך לחנות 

המים,  בקבוקי  את  למלא  הולכים  היינו  בה  הירקות 

עמדו ערמות של גופות של יהודים שנורו ועדיין לא פינו 

אותן. ריח הצחנה מהערמות האלו מילא את האוויר 

ומראה פניהם המעוותות של המתים עורר בי חלחלה. 

מסתודדים.    בעיקר  שותקים,   מיואשים,  היו  אנשים 

האווירה הייתה עצובה מאוד". 

אמא שלי הבינה, שלא תוכל להאכיל אותנו לאורך זמן, 

באין לה שום מקורות פרנסה. לכן היא הכניסה אותי 

ואת  אחותי לסוג של פנימייה של התנועה הציונית של 

"השומר הצעיר".   אגי כבר היתה בת 12.5.   

גרנו בפנימייה. ביום, היינו הולכים  במשך כל השבוע 

"....אחכה לך... עד עולם אחכה..."

"..כשאראה, או כשתאמר לי / חרש, חרישי / כי 

מתיך מתקבצים / גם אני ארכין ראשי..."



4647

ואחר  הספר,  לבית  כלומר  ל"גימנסיה",  שעות  לכמה 

הצהריים הייתה לנו פעילות עם מדריכים, שם למדנו 

אחר  כל  מגיעה  הייתה  אחותי,  אגי,  ציונות.  בעיקר 

הצהריים להאכיל אותי או לוודא שאכלתי ואני בסדר.  

בסופי שבוע היינו חוזרים הביתה לבקר את אמא.  

וזה כנראה היה סידור די מוצלח.  

אנחנו למדנו, היינו מטופלים, אכלנו ולא גווענו ברעב. 

ניסתה  לאבי,  חיכתה  אמי  בבית,  היינו  שלא  ובזמן 

לשקם את חייה ולבנותם מחדש. 

במחנה  שלי  אבא  עם  שהיה  דודי,  חזר  בינתיים, 

העבודה והודיע לאמי שאין לנו למי לצפות עוד. דודי 

סיפר לאמי על כל הקורות אותו ואת אבא שלי במחנה 

העבודה וכי היה עם אבי עד הרגע האחרון. 

ראה   הדרך,  כל  לאורך  אבי  עם  שהיה  אמרי,  דוד 

שאבי  לאמי,  סיפר  הוא  אותו.  רצחו  איך  עיניו  במו 

מגרץ  שיצאה  המוות   ובצעדת  הבטן  בטיפוס  חלה  

שבאוסטריה, שלושה ימים לפני השחרור  אמר לדודי 

שאינו מסוגל ללכת יותר. 

 דודי ניסה להפציר בו:

 "לאצי", אמר לו. "הרוסים באים, תחזיק מעמד", 

אבל אבא שלי כבר לא היה מסוגל יותר. הוא כבר 

בקושי עמד על רגליו ולא הצליח ללכת. אז הוא 

 התמוטט ונפל על הקרקע. 

"קום לאצי, רק עוד קצת", הפציר דודי באבי, אך אבי  

לא הצליח לקום. 

כשחיילי ה-SS ראו זאת הם התקרבו  וירו בו כדי לוודא 

אוסטריה  שליד  גרץ  לעיר  סמוך  כך,  מת.  אכן  שהוא 

מסר אבי את נשמתו בחזרה לבורא.  בן 36 היה  במותו. 

אני לא הכרתי אותו ואין לי שום זיכרונות ממנו למעט 

אדם  שהיה  לי,  סיפרה  אגי   אחותי  אך  הסיפורים,  

שקט, אדם טוב ורך, איש חייכן.  

בערך.   גיל שנתיים  עד  אותי  לראות  אבא שלי הספיק 

הוא הספיק לתפור לי מכנסיים קטנות ולשאול אותי 

מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול.  סיפרו לי שהייתי 

מה  זה  כי  קלפים,  שחקן  להיות  רוצה  שאני  אומר 

שראיתי שהגדולים עושים. 

אגי, אמא ואני לאחר המלחמה 

אמא ואני לאחר המלחמה )כבר בארץ(. 

ילדי כיתתי, כיתה ג' הונגריה. אני יושב בשורה ראשונה שני משמאל. 

נרצח  שלנו  שאבא  לי  או  לאגי  סיפר  לא  אחד  אף 

בצורה הנוראית הזו.  זה היה מין סוד כזה. אמא, 

שאלנו.    לא  ואנחנו  זה  על  דיברו  לא  וסבתא  סבא 

לאגי נודע רק לאחר נישואיה,  אז גם סיפרו לי. 

דבר  שום  זוכר  לא  שאני  השנים  כל  לי  כאב  מאוד 

את  לומר  זכיתי  ושלא  אותו  הכרתי  שלא  מאבי.  

המילה, אבא,  אף פעם בחיי. 

בחיי  מרוכז  הייתי  לארץ  עלייתנו  שעם  כיוון 

החדשים, לא שאלתי ולא חקרתי. מצד שני גם אמי 

אינפורמציה.  לנו  נידבו  לא  אחרים  משפחה  ובני 

ההם.   הנוראים  הימים  על  לדבר  רצו  לא  אנשים 

הם רצו לשכוח. כך גם אני עשיתי.  מחקתי את כל 

התקופה הזו מחיי, כאילו מעולם לא חוויתי אותה.  

במשך שנים רבות ועד היום – אני פשוט לא זוכר 

כלום. 

אבי במדי צבא שתפר 
לעצמו משמיכות. 

כל כך רציתי להכיר אותך, אבא... 

הרגע  עד  אבא  עם  שהיה  אמרי,  הדוד 
האחרון 
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השנים,  כל  ממני  הרפו  לא  אבי  של  ומותו  קורותיו 

על  להתחקות  כדי  מידע  פיסת  כל  ללקט  והתחלתי 

עקבותיו. 

המחנה   שם  גם  ואיתו  לעולמו,  דודי  הלך  לימים, 

האחרון בו שהה ביחד עם אבי.  מאז,  כמו אחוז טרוף,  

התחלתי לחפש... 

אבי,   על  שמצאתי  הנוספת  היחידה  המידע  פיסת 

זה  הייתה ממסמך שמצאתי באחד מחיפושיי.  היה 

דף  מתוך יומן של קאפו  ששירת במחנה  עובדי כפייה,  

סמוך לגבול אוסטריה הונגריה במחנה עבודה  שנקרא 

האוסטרית  לעיירה  בסמוך  נמצא  אשר  "שכנדורף", 

רכניץ, ובו מופיע שמו של אבי, תאריך ומקום לידתו 

כאסיר במחנה )ראו עמ' 29( .

עד היום, ואני בן 75, אני מחפש כל  זכר לאבי. מצרף 

התמונה  את  ליצור  כדי  מידע  לפיסת  מידע  פיסת  כל 

השלמה. 

הועבר   ,1944 שבסתיו  כנראה  שלב,  שהוא  באיזה 

אבי למחנה העבודה שכנדורף שליד העיר גרץ )היום 

אוסטריה(.

מפקד המחנה היה הסרן  הנכה )הגידם(  נויס או )נייס(. 

בינואר 1945, היו במחנה הזה כ- 3,000 אסירים.  רוב 

השומרים במחנה היו  אנשי SS קרואטים. 

בתחילה  שיכנו את האסירים בצפיפות מעיקה באסם 

של האחוזה המקומית,  ובסמוך לעיר שכנדורף הקימו 

מערכת של תעלות נגד שריון.

ואספקת  הרגילות(  ולמכות  לקללות  )מעבר  היחס 

המזון,  בהשוואה לתנאים במחנות עבודה אחרים, היו 

נסבלים יותר.  לעתים ניתן היה להשיג מזון  משלים 

מהתושבים ששיפר  את סיכויי ההישרדות.  

סלקציה  נערכה   1945 פברואר  של  השנייה  במחצית 

קבוצות  הקימו  הגרמנים  שכנדורף.   מחנה  שבויי  בין 

של עובדי כפייה, שעדיין נמצאו בריאים והיו מסוגלים 

לעבוד.  הללו הועברו לדכאו  דרך וינה, שם עבדו במפעל 

לייצור תחמושת.  

עם פינוי קבוצות העבודה לא פחתה מצבת כוח האדם 

של המחנה. למעשה, תודות לשיתוף הפעולה ה"פורה" 

מהונגריה  היהודים  משלוחי  החץ"  "צלב  רשוית  של 

תפח  האסירים  מספר  מרס  באמצע  להגיע.  הוסיפו 

ל-4,000-5,000 איש. 

ממקום  האסירים  העברת  הגוברת,  התנועה  עקב 

נסבל,   בלתי  דוחק  של  המקומיים  התנאים  למקום, 

המדבקות   והמחלות  הטיפוס  שפרצו,  המגפות 

האחרות,  מספר מקרי המוות הלך וגדל.  

המחנה,  הקמת  מאז  תקף  שהיה  לנוהל  בהתאם 

המזון  מנת  מחצית  את  רק  קיבלו  החולים  האסירים 

היומית.  בההעברה לחלק הצריף, שהיווה מקום בידוד 

מוות.    דין  גזר  בבחינת  הייתה  המדבקים,  לחולים 

פרק 13

ימיו  של אבי 
במחנה העבודה בשכנדורף

במחצית השנייה של מרס, מספר המתים היומי היה 

בין 12 ל-15.  הנפטרים נטמנו על ידי האסירים בפאתי 

שכנדורף. 

עם נפילתה של העיר סומבטהיי, ב-29 במרס, והכוננות 

שהוכרזה בשכנדורף, הואץ קצב הפינוי. כאקורד סיום 

נטלה יחידת SS  על עצמה את "שמירת" החולים. 

ההפגזה  בשל  התבטל  ה"חיסול"  המשך  ואולם, 

הסובייטית ההולכת וקרבה. עם השלמת הפינוי עדיין 

נותרו מאחור בשכנדורף 400 אסירים חולים.   אחדים 

נוספת,  העברה  או  להורג  הוצאה  מפני  מסתור  מצאו 

הם  השחרור.   עם  להיחלץ  יכלו  לא  מהם  במקומות 

החורבות  פינוי  כדי  תוך  כמומיות  "חנוטים"  נמצאו 

לאחר המלחמה  )מתוך "מבצר המוות", עמ' 221(.

כאן נולד אבא 
שלי אליעזר 

מכאן היה מחנה הכפיה  
ממנו יצא לצעדת המוות 

ואל מותו 

סבא  את  שהכירו  שאנשים  שלי,  לאמא  נודע  לימים 

ברחוב,  הולך  אותו  ראו  שלי(  אבא  של  )אבא  יוסף 

לאחר שכנראה קיבל אירוע מוחי,  וחיילים גרמנים או 

הונגרים ירו בו למוות. 

גם מקום קבורתו  של סבא יוסף  לא נודע, וסביר להניח 

שנערמו  הגופות,  ערמות  בין  מוטלת  הייתה  שגופתו 

ברחובות ופונו לאן שפונו.  

סבתי חנה, אשתו, נפטרה כשנה לפניו. לא כל כך ברור 

בני המשפחה מצד   כל שאר  ייתכן  ממחלה.  איך,  לנו 

שהיגרה  אחת  אחות  מלבד  במחנות,  הושמדו  אבי  

לשבדיה.

 ועוד כמה מילים על גורל 
 בני  משפחתו של אבי  

לאחר המלחמה 

הרבה "צעדות מוות" התבצעו במקומות שונים

שלט בכניסה לעיירה שכנדורף
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שער 2 

שלום לך, הונגריה 
ברוכים הבאים 
לארץ ישראל

לאחר כל הדברים האלו, הטראומות, הכאב הגדול על 

אבי  של  הירצחו  עם  אמי  כשהשלימה  בעלה,  אובדן  

לה  יהיה  לבד  ולהתקיים  שלהמשיך  בעובדה  והכירה 

קשה, מה גם שהייתה יחסית צעירה,  הכירה גבר נחמד 

מאוד בשם  בלה שולץ  ועברה לגור עמו.  

הביתה  שישי  בימי  מגיעים  היינו  ואני  כשאחותי 

לחופשה מהפנימיה, הייתה  אמי אופה לנו שטרודלס, 

אז גם הכרנו את בלה שולץ.  

בלה שולץ היה ניצול שואה בעצמו, שאיבד את אשתו 

ייתכן  שלי.  אמא  עם  להתחתן  רצה  ומאוד  במלחמה 

מאד שאמי הייתה מתחתנת איתו אם לא אגי, שבגיל 

13 הביאה לנו את רוחות הציונות הביתה. 

בפנימייה הציונית של "השומר הצעיר", אליה נשלחנו 

אגי ואני,  לימדו הרבה ציונות,  הכשירו והדריכו את 

הנוער בחשיבות העלייה לארץ ישראל.   אמא שלי לא 

הבינה שום דבר בציונות.  מבחינתה הפנימייה הייתה 

עוד "סידור" בשביל הילדים. 

אבל אחותי אגי בגיל 13, הודיעה לאמי חגיגית שהיא 

מצטרפת ל"עליית הנוער" ועולה לארץ ישראל.  "אני 

ציונית" הכריזה אגי,  אין לי מה לחפש בהונגריה.  

להתחתן?
או לעלות לארץ ישראל?

אמא שלי לקחה את העניין קשה מאוד.  היא התחננה 

בפני אגי שתוותר על הרעיון. 

ליבה.   על  לדבר  ניסו  אילונה  וסבתא  מרדכי  סבא  גם 

גם הדודות ניסו להניא אותה מהרעיון, אך שום דבר 

לא הועיל. 

ולעלות לארץ  נחושה לעזוב את הונגריה  אגי  הייתה 

היא  שאם  שלי,  אמא  על  איימה  אף  היא  ישראל.  

תמצא  היא  הנדרשים,  המסמכים  על  לה  תחתום  לא 

מישהו אחר שיעשה זאת במקומה ויאפשר לה לעלות. 

הפרידה מאגי הייתה קשה מאד.  אמי לא הפסיקה 

לבכות. אגי עזבה את הונגריה  ועלתה לארץ ישראל  

עם עליית הנוער ביולי 1949.  

ששרדו  ואחיותיה  הוריה  אמי,  של  משפחתה  בני  כל 

את המחנות, לא חשבו בכלל, בעת ההיא, לעלות לארץ 

ישראל. יחד איתם נשארנו  אמי ואני לשרוד ולחיות 

בבודפשט עוד שנה לאחר שאגי עזבה. 

במהלך השנה הזו התכתבה אגי עם סבא מרדכי וסיפרה 

על קורותיה בארץ.  היא חיה בקיבוץ מזרע, שם למדה 

חצי יום בבית הספר ובמחצית השנייה של היום עבדה. 

היא  הילדים.  בגן  כך  ואחר  בקטיף  עבדה  בתחילה 

ראתה בקבוצת חברותיה וחבריה ל"עליית הנוער" את 

משפחתה החדשה, ונראה שקיבלה את נעוריה בחזרה 

והתחילה לחיות.   

אך  גבר,  אמי  עם  להתחתן  שולץ  אדון  מצד  הלחץ 

געגועיה של אמי לאגי היו כנראה חזקים יותר, והיא 

החליטה לסרב לבקשתו.  

כעבור שנה, ב-1950, נפרדנו גם  אמי ואני 
מהונגריה ועלינו על האונייה "קוממיות" 

בדרכנו לישראל. 

לכאורה  לאונייה.  כשעליתי  תשע,  בן  כבר  הייתי  

הרב,  לצערי  אבל  זיכרונות,  לי  להיות  היו  צריכים 

פרק 14

אמא ו-2 מאחיותיה ובעליהן,  כולם ניצולי השואה.  מימין: אמא אלישבע, 
אחותה דודה אמי, דוד אמרי שהיה עם אבי עד רגעיו האחרונים. ומשמאל 

אחות נוספת של אמא אלישבע, אילה ובעלה.  
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שנסענו  יודע,  אני  ממוחי...  נמחקו  ההם  הימים  גם 

אמי   של  ומסיפוריה  נמל,  לאיזה  ברכבת  מהונגריה 

את  הוצאתי  הגבול  את  חצתה  שכשהרכבת  יודע,  אני 

ראשי דרך החלון וירקתי על הונגריה.  לא זוכר  כלום 

מהימים על האונייה, כמה שעות הפליגה ומה היה שם.  

אולי ישנתי רוב הזמן?   באוגוסט 1950 עגנה האונייה 

בחיפה. 

שם  העלייה".  "שער  למחנה  הופנינו  לארץ  כשהגענו  

שהינו כחודשיים. אחר כך הועברנו לבית עולים בצפת, 

למעברה  הועברנו  ומשם  חודשים,   מספר   גרנו   שם 

בכפר אתא.

פרק 15

ארץ ישראל

עולים חדשים מגיעים למעברת שער העלייה

שער העלייה

האונייה "קוממיות"

"את הסיפור הזה מתחילים מהסוף 
אנייה עם נוסעים הגיעה לחוף 

אנשים עייפים בארץ חדשה 
עומדים מול שער גדול ומסתכלים בו בשתיקה 

אנשים מקצה הזמן, מקצה האור והחיים 
בבגדים עבים בצעדים כבדים 

"מישהו אומר - "הגענו" 
מישהו אומר - "אולי" 
מישהו צועק - "מצאנו" 
לוחשים לו "הלוואי" 

מישהו קורא - "בינתיים" 
צועקים לו - "עד מתי" 

לעולם כבר לא נדע 
מי נכנס ומי יצא 
מי עבר ומי נשאר 

בשרליה, שרליה... " 
מיטה מתקפלת, שולחן מתקפל 
ובערב שבת יוצאים לטייל ...

שורות של צריפים, כמה עצים וגדר 
חוזרים במתינות, הרי אין מה למהר 
את הסיפור הזה מתחילים מהסוף 

סיפור על אנייה שהגיעה אל החוף... 
ועל מקום אפור ללא צבע ללא נוף 
ועל התחלה, התחלה שאין לה סוף..."

)חוה אלברשטיין (

במהלך שנת 1948 עברו העולים לישראל, שהגיעו לנמל 

שכללה:  לנמל,  בהגיעם  מיד  קליטה,  שרשרת  חיפה, 

זהות,  תעודת  הנפקת  קלה,  ארוחה  בדי-די-טי,  חיטוי 

למחנה  והסעה  הפניה  במכס,  מעבר  חיסונים,  קבלת 

עולים. על מנת להקל על העולים, שנאלצו לעבור שרשרת 

קליטה ארוכה לאחר מסע מעייף, הוחלט בתחילת 1949 

לשנות את התהליך, ולהעבירם ישירות מהנמל למחנה 

קליטה ומיון ולבצע בו את כל שרשרת הקליטה. 

"סנט  הבריטי  הצבאי  המחנה  הוסב   1949 במרס 

דונם.   200 העולים בשטח של  לקליטת  למחנה  לוקס" 

היו  ממרסיי  שהגיעה  "קדמה"  באונייה  העולים   353

הראשונים שהגיעו למחנה ב-14 במרס 1949. אחריהם, 

את  שימש  המחנה  קוממיות.  באונייה  אנחנו  הגענו 

השלטונות  לביצוע הליכים פורמליים הכרוכים  בעלייה  

כגון ביקורת גבולות, בדיקת מסמכים שונים וביקורת 

מכס. כמו כן נערכה בו ביקורת בריאות כללית, שכללה 

בדיקות דם, חיסונים, שיקוף ריאות וחיטוי  .

במחנה  עברו  לפעולתו  הראשונים  החודשים  ב-18 

כ-200,000 עולים. בתחילת 1951, עם התגברות העלייה 

המעצר  במחנה  מהמעברה  המשפחות  פונו  מעיראק, 

בעתלית, והמחנה הוסב למחנה קליטה ומיון של עולים 

העומס  את  להוריד  במטרה  ב'"  עלייה  "שער  שכונה 

משער העלייה.

ימים,  חמישה  בן  להיות  נועד  במחנה  המיון  תהליך 

בקופת  חבר  ישראל,  כאזרח  העולה  יצא  שלאחריהם 

חולים ובהסתדרות, ולעתים אף הופנה למקום עבודה.

למרות זאת, לרוב שהו העולים במחנה 10 ימים ויותר 

והיו עולים ששהו במחנה זמן רב יותר מסיבות שונות, 

למשל עקב סירובם של העולים לעזוב את המחנה או 

בשל קשיי קליטה. כך, ב-9 באוגוסט 1951, פרץ מרד 

במחנה לאחר שאלפי עולים מעיראק סירבו להתפנות 

לאחר  במחנה.  חודשיים  של  שהייה  לאחר  למעברות 

ועזבו את המחנה,  נענו אלפיים איש  איומי המשטרה 

כשהאחרים התנגדו להעברתם בכוח.

זה  לצורך  וזכו  עברית,  לדבר  חויבו  במחנה  העובדים 

מ-40  יותר  ייעודיים.  בקורסים  מיוחדת  בהכשרה 

בידי  שנוהל  במחנה,  העולים  בקליטת  טיפלו  מוסדות 

יהודה וייסברגר. כ-62 אחוז מהעולים בעלייה ההמונית 

לפעול  המשיך  המחנה  העלייה".  "שער  במחנה  עברו 

גם לאחר תום העלייה ההמונית, ובדצמבר 1953 שהו 

המחנה  נסגר   1962 שנת  בתחילת  עולים.  כ-1,000  בו 

עיריית  לטיפול  הועברו  בו  ששהו  האחרונים  והעולים 

חיפה.

אף אחד כנראה לא טרח להודיע לאגי שהגענו לארץ.  

למרות  כראוי  פעל  לא  המכתבים  דואר  שגם  נראה, 

שסבא מרדכי טען שכתב לה מכתב.  רק כעבור שבועיים 

הגיעה אגי לביקור הראשון. 

ההתרגשות הייתה גדולה.  אגי שהייתה חולה, נזקקה 

המפגש הראשון עם אגי בארץ ישראל

לטיפול רפואי.  היא סיפרה לי על כך בסוד ואסרה עלי 

לספר לאמי.  "רק במקרה חירום ואם לא תהיה ברירה 

תספר לה",  פקדה עלי. ואני כמובן עשיתי כמצוותה. 

אוהלים ב"שער 
העלייה"



5455

הליך  לאחר  ואני,  אמי  נשלחנו  העלייה  שער  ממחנה 

הקליטה, לבית העולים מצפת.  תאמינו או לא גם משם 

אין לי שום זיכרון.  כלום.  אני זוכר רק בניין. 

בינתיים, אחותי אגי החליטה לעזוב את הקיבוץ ועברה 

כנראה  עבדה   שם   העולים,  לבית  סמוך  בצפת,  לגור 

במלון כנען.  אינני  יודע בדיוק כעבור כמה זמן הופנינו 

למשכננו הקבוע במעברה של  כפר אתא.  

בית העולים בצפת

כאמור, אמא ואני הועברנו למעברה בכפר אתא. קיבלנו 

אוהל ובו  שני חדרים.  יחד איתנו, בחדר הנוסף באוהל 

גרה משפחה נוספת מפולין. זו הייתה משפחה דתית 

דיברנו  לא  לתפילותיהם.  מאזין  הייתי  בוקר  ובכל 

איתם כל כך, כי לא הייתה לנו שפה משותפת.  הם 

דיברו פולנית ואנחנו הונגרית.   

אני זוכר שקיבלנו שתי  מיטות סוכנות, שולחן, כיסא, 

פתיליה של נפט מזכוכית  פשוטה, בעלת  פתיל אחד 

בלבד,  אלה שהיה להם יותר  כסף, קיבלו לוקס.  

זו הייתה תקופת "הצנע"  וקיבלנו מצרכי מזון בקיצוב. 

אותי  שזיכה  מה  ילדים,  של  תלוש  קיבלתי  אני 

לא  המבוגרים  חלווה.   או  שוקולד  לקבל  באפשרות 

יכלו ליהנות מהלוקסוס הזה.  הילדים כן. 

אני זוכר שרוב היום הייתי לבד באוהל.  אמא בזבזה 

כמעט את רוב שעות היום בעמידה בתורים ובהזדכות 

על מוצרי מזון מתלושי הצנע שקיבלנו. 

כבר בן 9 עם אמא במעברה בכפר אתא 

יישוב  היה  קליטה,  יישוב  או  עולים  מחנה  ָרה,  ַמְעבָּ

זמני במדינת ישראל בשנות ה-50. את הרעיון להקים 

כראש  ששימש  בעת  אשכול,  לוי  העלה  מעברות, 

המחלקה להתיישבות של הסוכנות. 

או  ותיקים  יישובים  בשולי  לרוב  הוקמו  המעברות 

לעולים  דיור  לספק  כדי  נטושים  ערביים  ביישובים 

שהגיעו בגל העלייה הגדול שלאחר קום המדינה.

ונבדלו  העולים  מחנות  את  להחליף  נועדו  המעברות 

מהם בכך שדיירי המעברה נדרשו להתפרנס למחייתם, 

הסוכנות  ידי  על  פורנסו  העולים  מחנות  דיירי  בעוד 

היהודית. 

הידיעה:  "דבר"  בעיתון  פורסמה   1950 במאי  ב-23 

מורדותיה  על  ירושלים,  בהרי  הוקמה  שעבר  "בשבוע 

בארץ.  הראשונה  ה"מעברה"  הדרומית,  כסלון  של 

היוצאים  תושביו  אשר  זמני,  יישוב  היא  ה"מעברה" 

ממחנות העולים לעבודות ייעור, מתגוררים באוהלים 

עם משפחותיהם".  בתוך פחות משנתיים חיו במעברות 

מעל 220,000 בני אדם.

מצב התברואה במעברות היה קשה, מספר המקלחות 

ותאי השירותים היה קטן ביחס לאוכלוסייה, והמזון 

הוכן בתנאים שאינם מאפשרים שמירה על ניקיונו.

זיכרונות מהמעברה בכפר אתא

"...ובבוקר חוזרים אל השפה החדשה 
שוברת שיניים אדישה וקשה 

כל התוכניות נהפכו לחלומות 
מחליפים מקצוע, מחליפים את השמות..." 

צורפתי  הספר.   לבית  אותי  לשלוח  הוחלט  סוף  סוף, 

לכיתה ד', אך עד מהרה הקפיצו אותי לכיתה ו', ואני 

מה  עשרוניים,  שברים  ה'  בכיתה  למדתי  שלא  זוכר 

שחסר לי עד היום... 

הוחלט  ולכן  כנראה,  כראוי,  סיימתי  לא  ו'  כיתה  את 

להשאיר אותי כיתה.  מהר מאד התחברתי עם כל מיני 

ילדים. לא היו לי שום קשיים ללמוד עברית.  אני זוכר 

כשהכיתה  הפעמים  באחת  "מופרע".  קצת  שהייתי 

לצאת   נקראו  והילדים  סיום,  טקס  לאיזה  התכוננה 

לילדים,  קונצים  ועשיתי  בכיתה  נשארתי  החוצה, 

נכנס  אז  והשתוללויות.  מצחיקים  פרצופים  שכללו 

המורה לכיתה ונתן לי מכה על הירך עם מקל.  

זוכר  אני  המזרח.  עדות  מבני  רבים  חברים  לי  היו 

שמצבם היה טוב בהרבה ממצבי.  לרובם היו זוג הורים 

לי הייתה רק אמא. 

אני זוכר שקינאתי בילדים שהיו להם אופניים.  

החברים היו באים לבקר אותי באוהל שלנו, ואני הייתי 

הולך לבקרם באוהלים שלהם.  סה"כ זו הייתה תקופה 

נחמדה. אמא החלה לעבוד. בכל בוקר היא נסעה לעבוד 

במסעדה בחיפה וחזרה בערב.  

את  זוכר  כן  אני  אבל  התרחצנו,  היכן  זוכר  לא  אני 

השירותים הציבוריים שהיו מעין מבנה מפח, די מגעיל.  

מעולם לא היה לי קר באוהל במעברה. עד היום לא קר 

לי אף פעם.  האוהל שלנו גם לא דלף בחורף.  

אני זוכר שלידנו באוהל גר גבר ערירי עם ילדה.  מעת 

לעת שמעתי את קולה של הילדה.  אף פעם לא דיברנו. 

כיוון שאמא שלי כל היום לא 

הייתה בבית,  התחלתי לחזור 

בית  לאחר  אגי  של  לביתה 

ולהיות  לחזור  במקום  הספר 

לבד באוהל ולחכות לאמא.  

כמו  המשיכה  למעשה,  אגי, 

תמיד להיות "אמא" שלי.    היא 

הייתה מושכת אותי באוזניים 

אגי מתחתנת

עד  יצאו  והם  פישמן,  אלי  את  אחותי  הכירה  לימים 

שהחליטו להתחתן.  אמא שלי מאוד שמחה בשבילה.  

גם הוא הגיע ממשפחה של ניצולי שואה.  

)כנראה  פרטי  בית  של  בסוג  אלי  עם  לגור  עברה  אגי 

עם אחיותיו  יחד  בקומונה   גרו  נטוש(, שם  ערבי  בית 

ובעליהן.  לכל זוג היה חדר משלו והמטבח והשירותים 

היו משותפים לכולם.  לעומת האוהל במעברה זה היה 

קידום לא רגיל. 

אני נזכר ומתגעגע למאכלים שמזכירים לי ילדות:  

לגומבוץ )סוג של בצק עם ריבה בפנים ובחוץ ישנם 

לתוך המקלחת ואומרת לי שלא התרחצתי מספיק טוב, 

ומכריחה אותי לחזור ולרחוץ את האוזניים. 

היא מאוד דאגה לי כל הזמן. 

לא הייתה לי משפחה.  

אגי הייתה המשפחה שלי. 

קיבלתי  לבעלה  הפך  כך  שאחר  אלי,  שלה  החבר  את 

בשמחה.   הסתכלתי עליו כאח גדול. 

אהבתי מאוד להיות אצל אגי, זה היה הרבה יותר טוב 

וגידלו  יחד  עבדו  אלי  של  אחיו  באוהל.   לבד  מלהיות 

אפרוחי הודו ואבטיחים, בקיצור היה שם כיף. 

יום אחד  יצאתי לחצר ביתה של אגי ועמד שם טרקטור. 

עליו.   ליסוע  לנסות  טוב  זמן   שזה  כנראה,   החלטתי 

ידעתי  שלא  כמובן  לנסוע.   והתחלתי  התנעתי  עליתי, 

איך עוצרים.

כולם רצו אחריי  ונתנו לי הוראות מה לעשות, ולבסוף 

הצלחתי לעצור... המהומה הייתה רבה.  אגי החליטה,  

כי מי  יותר קשוחה איתי,   מאז, שעליה להיות הרבה 

יודע מה עוד אני יכול לעולל. 

אגי ואלי עבדו קשה, וממנו לעצמם את מסיבת החתונה.  

החתונה נערכה ב"קפה מרגוע" בכפר אתא.

אבל  שובב  קצת  הייתי  הספר.  לבית  ללכת  אהבתי 

בלימודים לא עשיתי צרות. 

שם  היה  בתלפיות.   במסעדה  קשה  עבדה  שלי  אמא 

אוכל טוב ואמא שלי,  שידעה לבשל ולאפות, השתלבה 

יפה בעבודה.  
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מטוגן עוף  עם  לצ'רקש  לנוקדלי,  לחם(,  פירורי 

למרק דובדבנים, לכרוב ממולא, לדייסת תרד חריף, 

היו  אחותי  וגם  שלי  אמא  גם  מלפפונים.  ולסלט 

בשלניות נהדרות.    

ממני מעולם לא ביקשו לעזור במטבח.  רק ביקשו 

ממני להיות ילד טוב. 

אגי מתחתנת בגיל 18.

המעבר הזה לא היה כל כך קל. אני זוכר שאמא שלי 

התרוצצה ימים רבים,  ממקום למקום,  כדי שיאשרו 

לנו לעבור לשיכון הקבע.  מצד אחד הם רצו לפנות את 

המעברה,  ומצד שני הם לא רצו לתת לנו את השיכון 

כי היינו רק שני אנשים, והעדיפו למסור את השיכונים 

למשפחות גדולות יותר. 

ואני   ואמא  המעברה,  את  לפרק  התחילו  אט  אט  

נשארנו שם בין אחרוני הדיירים. סוף סוף קיבלנו את 

לנו  עזר  מי  זוכר  לא  לדירת השיכון.  האישור המיוחל 

בדיוק להעביר את החפצים, מה גם שלא היו לנו דברים 

באוהל,  החיים  פרק  ונשלם  תם  מעתה  כך.  כל  רבים 

של  השיכון  לדירת  הבאים  ברוכים  למעברה,  שלום 

עמידר בכפר אתא.  

גדלתי. 

בגיל 13-14 בערך, קיבלתי  כנראה עודף מרץ.   התחלתי 

הלימודים.   שעות  לאחר  גם  הספר  בבית  להישאר 

מעת לעת השלכתי אבנים על עוברים ושבים, בקיצור  

התחלתי כנראה גם את גיל ההתבגרות. 

אמי ואחותי ראו שכך, ובהחלטה משותפת עם המורים 

יש  שם  כי  שמן,  בבן  לפנימייה  אותי  לשלוח  החליטו 

לילדים מה לעשות לאחר שעות הלימודים. 

באותו הזמן בערך גם עזבנו את המעברה ועברנו לשיכון 

הקבע של עמידר, לדירת שני חדרים  בכפר אתא.  גם 

הגעתי לפנימייה במסגרת "עליית הנוער". כבר בהגיעי, 

קיבלתי בגדים, חולצות, מכנסיים.  הכול חדש! זה היה 

בשבילי משהו!!! 

היינו ארבע  בנים בחדר.  

אני זוכר את כולם.  

ילדים רבים בפנימיה היו ממשפחות פגועות, 

לפעמים  חצי יתומים, כמוני.  

כל הילדים היו ממסגרת "עליית הנוער". 

לא היו שם ילידי הארץ.   

לא דיברנו אף פעם בינינו על המשפחות שלנו, 

לא דיברנו אף פעם על העבר שלנו. 

 חשוב היה לנו לחיות את הימים הטובים 

ולא לנבור בעבר. מה שהיה חשוב, זה היום. 

העבר נמחק לגמרי וגם התרחק.

ארץ חדשה, חיים חדשים, חברים חדשים, חיים טובים. 

בפנימיית בן שמן התחלתי להתעניין בבנות.  

פרק 16

פנימיית בן שמן 
וחזרה לדירת שיכון עמידר 

"...שירת הנוער, שיר עתידנו, שיר התחדשות בניין 
 ועליה. מן הגולה, ינהרו אחינו, 

את השיעורים הייתי מעתיק מהן באופן קבוע. ארץ מולדת קמה לתחיה!"

ובאותה העת גם התחלתי לפזול לכיוונן.  

ממתמטיקה  ותנ"ך,  ספרות,  ללמוד  מאוד  אהבתי 

וגיאוגרפיה התלהבתי הרבה פחות. 

מיוחדת  אישה  הייתה  ברכה,  הפנימייה,  מנהלת 

דואגת  שהיא  להרגיש  לתלמידים  שנתנה  ומקסימה. 

לכל אחד  באופן אישי. 

היו   יום  בכל  הבוקר.  ארוחת  שעת  את  מאוד  אהבתי 

היה  כך  אחר  החיים,  על  כלשהו  פתגם  לנו  מקריאים 

על  ימין  יד  אחת,  ביד  מנגן  איינזנשטט,   חנן  המורה, 

הפסנתר  )לימים הוא הפך למפורסם(. 

לנו  היו  ללימודים.  לבית הספר,  הולכים  היינו  בבוקר 

שיעורי ספורט ופעילות מלאה. לאחר שעות הלימודים 

כל תלמיד שובץ לעבודה כזו או אחרת:  נגרות, רפת, או 

חקלאות.  אני שובצתי לעבודה ברפת ובפלחה.  עבדתי 

בשדות החצילים והאפונה ואהבתי כל דקה של עבודה.  

עזרנו למבוגרים בכל מה שנדרש  סחבנו  ואספנו והיה 

כיף גדול. 

בבן שמן הבנתי, שאני יכול לדרוש מעצמי ואני מסוגל 

לעבוד,  מסוגל  ללמוד,  מסוגל  דברים.  המון  לעשות 

ואפילו אוהב את כל עיסוקיי. 

לאחר שעות העבודה שיחקנו בכדורסל ובמחניים, ועד 

לזמן כיבוי אורות היינו עסוקים מאוד. 

הכיתה שלי הייתה משולבת.  למדנו בנים ובנות יחד. 

מעלי,  בשכבה  שהייתה  סימה,  את  הכרתי  שמן.  בבן 

שלו,  שאבא  לי   סיפרו  שלימים  יוסטה  עם  והתחתנה 

היה הסנדק שלי )כנראה בטכס ברית המילה שערכו לי( 

בהונגריה. קראו לי בשם העברי חיים  על שמו של חיים  

גידל  ובנו  לי עליו,  שעלה לארץ  הסנדק שלי.  סיפרו  

בלוויה  השתתפתי  כשנפטר,  לימים   בדרום.   ירקות 

כפר הנוער "בן שמן" כתה ז' 

"...מנסים להתקיים ומבקשים חיים / נערים בדרך 
מחפשים נתיב / מביטים ברגש על פריחת אביב..."



5859

שלו. 

בבן שמן, בפעם הראשונה, היתה לי כנראה אהבה לא 

ממומשת. 

הייתי ילד.  אמרו עלי שהבנות תחטופנה אותי, שאני 

קראו  איך   זוכר  לא  ניצוצות...  לי  היו  טוב.   נראה 

לה, שם מיוחד, אלוהים ישמור, אבל לא העזתי.  לא 

סיפרתי לאף אחד.  למי יכולתי לספר? נזכרתי, קראו 

לה צופית. 

בפנימייה.  אותי  לבקר  לבוא  הצליחה  לא  שלי  אמא 

בילדים  קינאתי  קצת  מעולם.  הגיעה  לא  אחותי  גם 

לא  זה  היו באים לבקר אותם, אבל  שההורים שלהם 

פגע בי  במיוחד.  

התכתבתי  עם אמא שלי וכך שמרנו קצת על קשר. 

הייתי מאושר, אבל אמא שלי הרבה פחות.  היא הייתה 

בודדה ומאוד רצתה שאחזור הביתה כדי שאעזור לה, 

ואולי גם אפיג מעט את בדידותה.  אגי הייתה נשואה, 

עבודה  תאונת  בעקבות  יהודה.  הבכור  בנה  לה  ונולד 

שעבר בעלה  המצב הכלכלי היה קשה להם והם החליטו 

להגר לקנדה. זה היה בשנת 1957.

כפר הנוער "בן שמן".  כיתה  ח'
אני הייתי רחוק  ואמא נשארה לבד וכל הזמן התגעגעה. 

האמת היא שאני לא התגעגעתי. היה לי טוב בפנימייה. 

אבל אמא כל הזמן ביקשה: "חזור הביתה, אני צריכה 

עזרה".  

אני זוכר את היום שבו עזבתי את הפנימייה בבן שמן. 

את  לקחתי   ח'.  כיתה  סוף  מאוד.   עצוב  יום  היה  זה 

הבגדים  כל  את  בה  וארזתי  שלי,  הישנה  המזוודה 

בכל  רציתי  שם.   שהותי  בעת  שקיבלתי  החדשים,  

ולהמשיך ללמוד. אבל אמא   מאודי להישאר בפנימיה 

קראה לי.   

זה היה יום עצוב.  

ממש לא רציתי להיפרד.  

ועזבתי באי רצון מוחלט.  

להיפרד מהחברים, מהחבר  הבולגרי שלי,   רציתי  לא 

בפנימייה. אך  ביותר אלי  מנחם, שהיה החבר הקרוב 

בלית ברירה נפרדתי.  קיבלתי חיבוק גדול מהמנהלת 

אולי  לבקר?  תבוא  אולי  תקווה:  של  שביב  עם  ברכה 

תחזור? 

שלי.  הקטנה  המזוודה  ובידי  האוטובוס  על  עליתי 

חזרתי לדירת השיכון  בכפר  אתא לגור עם אמא. 

היה לנו קשה. 

אמא כל הזמן בכתה.  

היא התגעגעה לאגי ולנכד יהודה.  

אליו  לרוץ  אגי,  של  הבית  בית,  עוד  היה  לא  כבר  ולי 

ולהיות בו.  

שוב נשארנו אמא ואני לבד. 

אמרה  היא  הארץ  את  עזבה  שכשאגי  זוכר  גם  אני 

לאמא שלי, "תשמרי על הילד", כלומר עלי. 

האמת שלא כתבתי לאגי. לא יודע למה. אבל אגי ואמא 

התכתבו כל הזמן ושמרו על קשר. 

בדירת השיכון היו לנו מקרר של קרח, שולחן במטבח, 

שלי.   רק  נוסף,  שולחן  היה  ולי  אמא  של  חדר  היה  

אמא מעולם לא ביקשה ממני עזרה בבית וסיפקה לי 

בתיכון  ללמוד  אותי  לשלוח  כסף  אך  ואוהב.  חם  בית 

לא היה לה. כדי לעזור בכלכלת הבית, מצאתי עבודה, 

יום  כל  ונסעתי  גדולה,  רדיו  במעבדת  לטכנאי  כעוזר 

באוטובוס לחיפה לעבודה. בערבים  שילבתי לימודים 

אקסטרניים במסגרת הטכניון.

לאחר יום העבודה והלימודים,  כשהייתי מגיע  הביתה, 

תמיד חיכה לי אוכל טעים שאמא הכינה.  אמי הייתה 

מאוד פדנטית. הבית שלנו היה תמיד נקי ומסודר ואמי  

דאגה לי  שאהיה שבע, היא דאגה לכבס ולגהץ לי את 

הבגדים  כדי שאיראה טוב.

אמא שלי הייתה אשה יפה מאוד שדאגה  מאוד למראה 

החיצוני שלה ודאגה תמיד שגם אני איראה טוב. 

ולמרות כל זה התביישתי. התביישתי בעוני שלנו. 

בדירה הפשוטה שהייתה לנו. 

התחלתי ללכת לתנועת הנוער "התנועה המאוחדת".  

רוני,   לה  בחורה, שקראו  דבר מביך. הכרתי  זוכר  אני 

בחורה נחמדה מאד, צברית, שגרה על הכרמל בחיפה. 

יצרנו קשר והתכתבנו. 

זה קרה, אמרתי לה שאני חולה, שאני  יודע איך  ולא 

בבית ולא הולך לאף מקום.  אז היא החליטה  להגיע 

על  דפקה  הגיעה,  היא  חולים.  לביקור  הביתה  אלי 

הדלת... ואני עשיתי את עצמי כאילו אני לא בבית ולא 

פתחתי לה את הדלת.  

התביישתי בבית שלי, התביישתי בדירה שלנו. 

גרה  היא  שבו  המקום  בין  תשווה  שרוני  רציתי  לא 

עולמות  היו  אלה  שלנו.  השיכון  דירת  ובין  בכרמל, 

שונים. 

לה  ולפתוח  עצמי  את  להזיז  הצלחתי  לא  בושה  מרוב 

את הדלת. רוני  לא הבינה מה קורה.  היא שאלה את 

צריך  אני  כי  מוזר,   באמת  שזה  לה  שאמרו  השכנים, 

להיות בבית. 

רוני  דפקה  על הדלת שוב ושוב, ואני לא פתחתי.

עד היום אני לא מבין למה. 

מאז נותק הקשר.  

ולימים שמעתי שהיא יצאה  עם הגרעין שלה לנח"ל. 

עם השכנים בשיכון שלנו לא התרועעתי במיוחד. את 

רוב ימי הנעורים שלי ביליתי בתנועת הנוער. 

את מסיבת בר-המצוה שלי חגגתי אצל קרובי משפחה 

מה  אותנו  והנחו  דתיים  שהיו  אחותי,  של  בעלה  של 

לעשות. הלכתי לבית הכנסת, עליתי לתורה.  היה אוכל 

ביתי וטעים, רק שלא הרשו לי  להזמין חברים וקצת 

הצטערתי. אבל, אירוע בר המצוה שלי – אכן צוין. 

זאת הסיבה שלבן שלי ערכתי את  אירוע בר-המצווה 

הכי יפה שיכולתי, כל כך שמחתי באירוע הזה, כל כך 

רציתי לחגוג.  

חשמל  למדתי  אקסטרניים  ללימודים  הספר  בבית 

ואלקטרוניקה ומימנתי לעצמי את הלימודים מהכסף 

האלה,  הלימודים  את  אהבתי  בעבודה.  שהרווחתי 

גם  די טוב בחומר.  באותה תקופה התחלתי   שלטתי 

חולצה   – המאוחדת"  ל"תנועה  הנוער,  לתנועת  ללכת 

כחולה עם שרוך אדום. 

הקבוצה  בכפר אתא הייתה קטנה.  היינו מעט חברים. 

מיני  כל  לנו  היו  סה"כ.  ובנות  בנים  שמונה  אולי 

פעילויות. אט אט  החלה תנועת הנוער לתפוס מקום 

ימי תנועת הנוער –
חולצה כחולה עם שרוך אדום

"חולצה כחולה 
והיא עולה, 

והיא עולה על כל העדיים.." 
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חשוב בחיי.   

כל פעולה התחילה בשירת שירים רוסיים.   חלקן של 

הפעולות היו עיוניות ובחלקן האחר פעילויות חברתיות 

וערבי שירה.  

כשהתחלנו  לפעולות.  אופניים  עם  הגיעו  הילדים  כל 

להרכיב את הבנות על האופניים – היה זה כלי מאוד 

נחוץ. 

להרגיש  לי  שגרם  מה  ישנות,  אופניים  לי   קנתה  אמי 

בידי  עלה  ולבסוף  לגרוש,  גרוש  חסכתי  נחות.  קצת 

לקנות  כדי  שהרווחתי(   )מהכסף  כסף  מספיק  לאסוף 

לעצמי זוג אופניים מרשימים.  אמנם לא מחנות, מיד 

שנייה, אבל גם זה משהו.  אני זוכר את היום בו קניתי 

עד  מאושר  הייתי  הנחשקות.  האופניים  את  לעצמי 

הגג. 

ט'  בכיתה  נהדרים.   היו  הנוער  תנועת  עם  הטיולים 

י'  הגענו למצדה,  ים", בכיתה  נסענו למסע "מים אל 

וככה הכרתי את הארץ  )לולא  תנועת הנוער לא הייתי 

מטייל בכלל(. 

הכי  התרמילים  את  לסחוב  התנדבתי  תמיד  בטיולים 

גדולים והכי כבדים.   תמיד רציתי להוכיח לעצמי שאני 

יכול  )למרות המגבלה שסחבתי עם היד(.  

מעולם לא עשיתי את עצמי מסכן.  להיפך,  רק רציתי 

להוכיח לעצמי ולעולם שאני יכול. 

מגשים  שאני  הרגשתי  הדרכה  קורס  שעברתי  לאחר 

את עצמי בתנועת הנוער.  הדרכתי יחד עם מדריך נוסף 

קבוצה אחת.  היינו יוצאים למחנות עבודה בקיבוצים,  

תופסים  היינו  בשבתות  גלעדי.  וכפר  הנשיא  כפר  כגון 

אתא  בכפר  החניכים  של  לפעולה  להגיע  כדי  טרמפים 

וטיילנו המון ברחבי הארץ.   

אני זוכר, שבאחד הטיולים, בעת שנסענו עם אופניים 

עד יגור ומשם טיפסנו למוחרקה, בעוספייה, תפס אותנו 

עצמותינו.  לשד  על  החניכים  עם  ונרטבנו  חזק  גשם 

כשחזרנו הביתה ליוויתי  כל  ילד באופן אישי עד ביתו.   

לקראת סוף התיכון הוקם הגרעין שלנו.  המנון הגרעין 

היה "קלינקה".

הייתה לי חברה שקראו לה עטרה, ששירתה איתי גם 

בשירותי בנח"ל. טיול  עם תנועת הנוער 

במחנה עבודה בקיבוץ.  

"...כל עוד הנוער לנו במולדת, קום יקום חזון עם 
ישראל..." 

ואז אמא שלי החליטה לנסוע לבקר את אחותי בקנדה, 

שבינתיים ילדה עוד ילד.  בעקבות הביקור הזה היא 

החליטה להשתקע שם ולא חזרה יותר לחיות בארץ.

כך ששוב נשארתי לבד.  

בחיפה,   רדיו  לטכנאי  כעוזר  עבדתי  לצבא,  לגיוסי  עד 

ומקבל   לאמא  מביא  הייתי  שהרווחתי  הכסף  ואת 

ממנה מה שצריך.  

וכדי  רדיו,  מכשירי  הרבה  קנו  אנשים  ההיא  בתקופה 

לשמוע טוב היו  מתקינים לכל רדיו  אנטנה בגג.  אחד 

התפקידים שלי היה ללכת לביתם של האנשים  שרכשו 

עם  נחושת  חוט  זה  היה  האנטנה.  את  להם  ולהתקין 

שתי חרסינות בקצה נגד התחשמלות, וחיבור שני  של 

טיפים   הרבה  מקבל  הייתי  לאדמה.   הארקה  של  סוג 

וזו הייתה הכנסה טובה.

השכר  כי  אמצעים  יותר  קצת  לנו  היו  כבר  בבית 

אבל  ברווחה  חיינו  לא  עדיין  מאוד.   עזר  שהרווחתי 

ניכר שיפור ניכר. 
טיול בתנועת הנוער לפני הצבא.  אני בכאפיה 

גם עובד וגם לומד 

בחנות האלקטרוניקה עם חבר ערבי נוצרי, שעבד שם.  

בחנות האלקטרוניקה  

אינני זוכר את הפרידה מאמא שלי.   לא נסעתי אפילו 

לשדה התעופה.  אני אפילו לא יודע מה קרה עם דירת 

השיכון שלנו בעמידר.  אף פעם  לא חזרתי לשם.  אין 

לי מושג.  אולי היא מכרה את הדירה?  אינני יודע.  

מה שאני זוכר הוא,  שמאז הרגשתי מאוד  לבד. 

וה"לבד" הזה שלט בהרבה דברים בחיי. 
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כשבע  שנים לאחר שאמי ואני עלינו ארצה, בשנת 1959, 

עלו סבא מרדכי וסבתא אילונה הכט לארץ  והתיישבו,  

איך לא?  כמובן בכפר אתא.   איתם עלה גם דודי אמרי, 

שהיה עם אבא שלי עד הרגע האחרון. 

כמו כן, עלו לארץ  שתי  אחיותיה של אמי,  האחת גרה 

בתל אביב והשנייה ירדה לקנדה.  

לפני  לארץ  עלתה  אמי  של  ביותר  המבוגרת  אחותה 

כולם  והשתקעה במושב יד נתן. 

כתב  הוא  מאוד.   מיוחד  אדם  היה  מרדכי  סבא 

שלא  דברים  מיני  כל  על  הממשלה  לראש  מכתבים 

מצאו חן בעיניו, או  על דברים שחשב שחשוב לעשותם.  

מיני  כל  קיבל   וגם  כתב  והוא  יפה,  יד  כתב  לו  היה 

קצת  עבד  עוד  לו  שנותר  הזמן  בשארית  תשובות. 

בספרות. 

ובן  שכשאני  זוכר,  אני  חזק.  אדם  היה  מרדכי  סבא 

חיילים(,  היינו  )כבר  אותו  לבקר  באים  היינו  דודי 

אלינו  מרים  היה  הוא  מסטיק,  לעסנו  במקרה  אם  

אותו מהפה.  מוציאים  היינו  מיד  ואנחנו  העיניים  את 

כזה הוא היה, קצת קשוח. היה לנו מין קשר של יראה  

וכבוד.  סבא אהב אותי, גם אני אהבתי אותו.  

כשהייתי חייל, הייתי מגיע אליהם מעת לעת לביקור. 

היה לי קשר טוב גם עם סבתא אילונה.  לא קשר חם, 

אינני    .87 בגיל  נפטר  מרדכי  סבא  סביר.   קשר  אבל 

יודע בדיוק ממה נפטר, אך  הוא היה חולה באסטמה.

לקראת סוף חייו היה מטרטר את אמי ואת אחיותיה 

בתואנות שונות, שאף אחד אינו דואג לו מספיק. 

הוא נקבר בכפר אתא. 

סבתא אילונה הלכה לגור עם האחות הבכורה של אמי 

שגרה ביד נתן. היא נפטרה בשיבה טובה ונקברה שם 

בבית הקברות במושב נהורה. 

עלייתם של בני משפחתה של אמי 
לארץ

סבא מרקוס וסבתא אילונה.

יצאתי  פנוי.  הייתי  רגיל,  לתיכון  הלכתי  שלא  כיוון 

לשל"ת לפני חבריי לגרעין )גרעין שריג(, שעדיין למדו 

בתיכון.  יחד איתי הלך גם חבר שלי, עמי, שחלק איתי 

את  אותו תאריך לידה. 

מסגרת  מין  תשלום.   ללא  שירות  הוא  מוקדם  של"ת 

קדם צבאית, שהייתה פתוחה לחברי הגרעין, ובה יכלו 

להשתתף לפני הגיוס. יצאנו לקיבוץ אורים, גרנו ועבדנו 

שם עד שהגיע זמננו להתגייס. אז, כל הגרעין הצטרף  

אלינו ויחד הלכנו לנח"ל. 

שהגיע  הגרעין  בולגרים.  היו  אורים  קיבוץ  מייסדי 

ואחריהם  אמריקאי  נוער  של  גרעין  היה  אחריהם 

ישראלים.  מגרעין הישראלים  גרעינים של   התווספו 

השכבה  אחריהם,  שלנו,  המדריכים  יצאו  הראשון 

שמעלינו, ואחר כך הגענו אנחנו, גרעין שריג.  את קיבוץ 

אורים אפשר לתאר ככה: 

מוח בולגרי, הון אמריקאי ועבודה עברית. 

גרתי  החבר'ה.  כל  הגיעו  בטרם  השל"ת,  בתקופת 

ושירותים  מקלחת  ובו  קטן  בחדר  עמי  חברי  עם  יחד 

ומאוורר.    ארון  מיטות,  שתי  היו  בחדר  לחדר.  מחוץ 

בפלחה.    עבדתי  החבר'ה   שהגיעו  עד  זמני.  היה  הכול 

פרק 17

שנות הגרעין, הצבא
המגורים בקיבוץ

"...עוד יש מקום לחלומות גדולים, לרעיון של 
התחדשות, ויש עוד כוח לאותן מילים, כמו צדק 

ומחוייבות..." 

"...אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד 
שחופשי זה בעצם לגמרי לבד 

חופשי זה לגמרי לבד 
חופשי זה לגמרי לבד..." 

אהבתי  ובדיש.  בקציר  בטרקטורים,  בחריש,  קצת 

מאוד  לעבוד, הייתי חרוץ מאוד )היום אני יודע שאת 

החריצות הזוירשתי כנראה  מאבא שלי(. 

עמי, החבר שלי  עבד כחצרן,  סוג של אינסטלטור.   מתקן 

ביוב וכד'.  הוא אהב את השקט שלו, את ה"סתלבט".  

ימי השל"ת היו התקופה בה לראשונה בחיי חייתי לבד 

לגמרי,  בעצמאות מלאה. 

בחדר  היה  תמיד  מוכן  אוכל  אישי.   תקציב  לי  היה 

נקיים  תמיד  שחזרו  ובגדים  חמה   מקלחת  האוכל, 

מהמכבסה. 

בקיצור – כיף חיים. 

תקופת השל"ת ערכה כשנה בערך. 

החבר'ה  את  אביב  בתל  לבקר  נוסע  הייתי  לפעמים 

ואגי.  אמא  עם  מכתבים  של  קשר  רק  היה  מהגרעין. 

טלפונים עוד לא היו אז. 

ואז קיבלתי צו גיוס לצה"ל. 

הלכתי לעשות בדיקות רפואיות והודיעו לי שבגלל 

מבט על אורים 

קיבוץ אורים

"...חילים יצאו לדרך /למסע רגלי גדול 
התקדמו בלי פיק ברך/ובשיר הרימו קול 

אז עם ערב, כשבאה דרכם עד גמר/ 
התברר כי שכחו את כל הזמר 

כל אחד אז קרא/ שבלי זמר זה נורא 
והגדוד צריך ללכת/כל הדרך חזרה 

 כי בלי לחם ובלי מים ובלי אש זה רע ומר/

אך בלי זמר, בלי זמר, בלי זמר אי אפשר ..."

אז פתאום אמרה חיילת ושמה ברכה - 

אם אין זמר אז נשירה לנו ככה......"
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קרבי,  בכושר  כלומר  כ"ק,  לא  אני  שלי  הבעייתית  היד 

אלא כ"ל בכושר לקוי. 

לקחתי את הפגם הזה קצת קשה, אבל לא העליתי בדעתי 

לעשות  ולא  הצבאי  השירות  את   ל"חפף"  או  להתחמק 

אותו על הצד הטוב ביותר. 

החבר'ה שהיו בכ"ק יצאו לאימון מתקדם, שכלל צניחה, 

והם באו עם כנפי צנחן ומדי צנחנים.  אחרים חזרו עם 

תג נח"ל. 

אחרי  שנה  )שלושים   80 במחנה  הייתה  שלי  הטירונות 

בדיוק(.   מחנה  באותו  טירונות  עשתה  לילך  בתי   זה, 

מקבילים  בגילאים  לפנינו,  חורף.  למחזור  התגייסתי 

לשלנו, היו גרעינים ממקומות אחרים שהתגייסו למחזור 

קיץ, שהספיקו לעשות קורס מפקדי כיתות, ובאו אלינו 

לטירונות כמפקדי כיתות. ביניהם היה גם טיפוס מגעיל 

אחד, שהיה אתי בתנועה – ופתאום הייתי  צריך לקרוא 

לו "המפקד".  

הגעתי  לטירונות והנה הוא מ"כ.  כל מסדר "כן המפקד" 

מסכנים  למ"כ.  לציית  לא  החלטתי  המפקד".  ו"לא 

עם  נודד  הייתי  צהריים  הפסקת  בכל  שלי...  החברים 

המיטה שלי,  פעם למגרש רכב דרומי ופעם למגרש רכב 

שלא  בגלל  זאת  וכל  עונש.  בתור  הציוד  כל  עם  צפוני 

אמרתי "כן המפקד".  

פעם אחת כאשר לא התעוררתי, הפכו עלי את המיטה 

אפשר  שאי  כמובן  מחדש.  הכול  לסדר  צריך  והייתי 

צריך  היה   לכן תמיד מישהו  לבד,   כזו  לסחוב מיטה 

לעזור לי.... 

ניסו לשכנע אותי. .." הוא חבר באמת נו..."  

אבל זה לא עזר. 

זה נראה לי מגוחך פתאום לקרוא לו "המפקד".  לא 

היו  חבריי  שגם  חבל  קצת  רק  לסבול,  אכפת  לי  היה 

צריכים לסבול אתי . 

לא הצלחתי לשנות את "נוהל חבר" ל"נוהל מפקד..". 

פעם אחת הלכנו לפגישה עם החבר'ה מהגרעין  בשק"ם.  

אני חושב שזרקתי את הציוד ורצתי לפגוש את החבר'ה, 

אותי  "להעביר"  והתחילו  אותי  תפסו  המפקדים  אז 

מסלול מכשולים.   קיר,  מוט,  זחילה, ועשיתי הכול.   

אין מה לעשות, צבא זה צבא. 

הטירונות ארכה שלושה וחצי חודשים.  היא לא הייתה   

קשה לי במיוחד.  אכלנו הרבה לחם עם ריבה.  

מהריבה מאד סבלתי וקיבלתי צרבת.  

האחות יפה, מהמשק,  אמרה לי לא לאכול יותר ריבה 

וכך היה.   

אמא שלי, לא עשתה עניין בכלל מהעובדה שאני הולך 

לצבא.  היא אולי אפילו לא הבינה כל  כך  איזה צבא 

זה.  למרות שחשבה, שהיא נוסעת לקנדה רק לביקור, 

לבסוף החליטה להישאר בקנדה. הצטערתי מאוד  על 
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ההחלטה הזו, אבל זו הייתה החלטה שלה. הצטערתי 

מאוד גם, שאגי עזבה, אבל זו הייתה המציאות שלי. 

האירועים שעברתי בצבא העצימו אותי מאוד.  בטקס 

ההשבעה שלי כחייל בצבא ההגנה לישראל, הרגשתי כל 

כך גאה להיות חייל בארץ שלי, במולדת שלי.  לעולם 

לא אהיה עוד "ילד של שואה".  ושואה כזו, לעולם לא 

תתרחש כל עוד יש לנו  מדינה וצבא. 

התחושות האלו תמיד חזרו אלי  – לאורך כל  שירותי 

הצבאי  – גם במילואים – זו הציונות שלי בהתגלמותה 

ולאורה חינכתי  את ילדיי וגם את נכדיי.  

טקס ההשבעה היה מרגש במיוחד. קיבלנו ספרי תנ"ך 

ורובים צ'כים )כנראה בגלל שהיינו כ"ל(.  התמלאתי 

גאווה, המון גאווה.   

במהלך הטירונות, בכל מסדר בוקר היו באים ובודקים  

חול(,  של  גרגיר  )זה  פיל  לך  היה  ואם  הקנה,  את  לנו 

היה  בזמנו,  בצבא,  בהתאם.  עונשים  מקבלים  היינו 

מותר לטרטר טירונים מהבוקר עד הלילה.  היום אסור 

אחרי שעה מסוימת לגעת בחיילים. 

הטרטורים כללו, למשל, שבאמצע הלילה היו מעירים 

לא  המחנה  אם  או  למסע.  לצאת   ומחליטים  אותנו 

מצא חן בעיני מישהו, פירקנו הכול ועד שהאוהלים לא 

היו ישרים כמו סרגל, שיגעו לנו את הנשמה, שתי דקות 

למסדר.   

במבט לאחור זה היה ממש משחק. 

סך הכול נהניתי ובכלל לא סבלתי.  

הרגשתי בטוח,  חזק וגאה במיוחד, שיש לי את הכבוד 

לשרת את המולדת, וזו לא פארפרזה!

למשק   יחד  חזרו  החבר'ה   כל  הטירונות.  את  סיימנו 

כגרעין מגובש.  

שיכנו אותנו בחדרים בבית  שהיו בו ארבעה חדרים. בכל 

חדר גרנו כמה חברים. בנים ובנות בנפרד.  גרתי עם עמי 

ואנוכי  )אלי( מפתח תקווה  וג'ינג'י  מנווה שאנן, טוקר 

מכפר אתא. החדר הסמוך אלינו היה חדרן של הבנות, 

שאיתן חלקנו דלת משותפת.  חגגנו בכיף. בערבים היינו 

שמים  טוסטים על הפתילייה, מקשקשים, והכול היה 

מותר.   

המשק,  אנשי  עם  נפגש  שהיה  עבודה,  סדרן  לנו  היה 

החבר'ה  את  מחלק  והיה  שלהם,  הצרכים  את  מברר 

לעבודות השונות. 

אט  אט מצא כל  אחד את הענף הקבוע שעבד בו.  כדי 

נדרשנו  לפעמים  צבאי,  בשירות  שאנחנו  נשכח  שלא 

לעלות על מדים בקיבוץ. היה לנו מ"כ והיו לנו מסדרים, 

המ"כ לקח אותנו להליכות, למסעות ולמסדרים. 

לאחר תקופה לא מבוטלת של עבודה בפלחה, התחלתי 

לחו"ל  ונסע  שעזב  מישהו  עם  עבדתי  בפרדס.  לעבוד 

קידום  של  סוג  היה  זה  הפרדס.  מנהל  להיות  והפכתי 

שכלל אחריות רבה.   

במשק עצמו לא חסר לנו שום דבר. הדובדבן שבקצפת 

הארץ  את  וחרשנו  לטייל  מאוד  אהבנו  החבר'ה.  היו 

בטיולים לאורכה ולרוחבה.   את עיקר התקציב האישי 

שלי בזבזתי על טיולי ג'יפים במדבר יהודה ובערבה.  

רוב השירות הצבאי התמקד בעבודה בקיבוץ.   הכ"ק  

עשו יותר דברים בצבא – אבל גם השירות שלהם היה 

ברובו בקיבוץ.  

שרצה  )מי  בקיבוץ  כחברים  להישאר  מיועדים  היינו 

כמובן(, ולהפוך לחברי משק, וכך זה קרה.  

שאנו  החלטנו  הגדולה.  ה"מלחמה"  הגיעה  כך  אחר 

בקיבוץ  להישאר  ולא  בעצמנו  קיבוץ  להקים  רוצים 

הזה. 

היה מקום שנקרא בזמנו  נוטרה, היום כורזים,  ולשם 

רצינו ללכת.  כל היום דיברנו על כך ש"שריג"  הולכים 

לנוטרה.  

חברי אורים ממש לא היו מרוצים מהרעיון הזה ונלחמו, 

בכל כוחם,   שלא נלך לנוטרה  ולבסוף הם  גם ניצחו. 

כך נשארנו חברי משק באורים.  וזו הייתה ההגשמה!
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החבר'ה  כל  נקשרנו  ומשותפת  ארוכה  לדרך  כחברים 

תג  היה  בחבר'ה  אחד  לכל  מאוד.  לזה  זה  מהגרעין 

עושים  שלא  ואלו  הפרווה,  החרוץ,  הבטלן,  תדמית: 

כלום. 

כשראתה  הזדעזעה  לעתיד,  אשתי  שעדנה,  זוכר  אני 

אותי חוזר  לארוחת ערב, מהעבודה בפלחה, עם משקפי 

אבק, שבקושי רואים לי את העיניים, כיוון שאדמת לס 

נדבקה לי לפרצוף ולבגדים... 

אהבתי מאוד  את השירות הצבאי שלי. 

אהבתי מאוד את הקיבוץ, 

ונשארתי שם. 

תארו לעצמכם שאף אחד מחבריי לגרעין, שכל כך 

הייתי קשור אליהם, גם שנים רבות לאחר השירות, 

לא ידע על ילדותי בשואה, דבר וחצי דבר... 

הרי אני בקושי זכרתי... שכחתי, הדחקתי, 

ואז.. יום אחד זה קרה...ב- 20.9.2014

באמת שאין לי הסבר מושכל למה דווקא אז, בזמן שנסעתי  

עם שולמן לאחד הטיולים של הגרעין, סיפרתי לו על ילדותי. 

אמרתי.  בר...",  צמח  כמו  הגרעין(  )חברי  ביניכם  "הייתי 

איש לא ידע את קורותיי עד עצם היום הזה. 

ידעו דבר  ונכדיי לא  ילדיי  גם משפחתי הקרובה – אשתי, 

עד לפני כעשר שנים. נראה לי שגם היום, לולא האמפטיה 

לה זכיתי משולמן, לא הייתי אוזר אומץ ומספר לחבר'ה...  

שולמן,  בפני  מהחשיפה  נבהלתי  יום  אותו  של  בסיומו 

שולמן   לאיש.  יספר  שלא  ממנו  וביקשתי  אליו  צלצלתי 

הבטיח לי  וקיים.

התלבטויות  ולאחר  משולמן,  שלי   הדרישה  למרות  אך  

"...יש ערמה של חברה על הדשא/ אני דברים כאלה 
מחבב/בנים בנות ביחד, זה יפה ש - /יש אומץ 

לפעמים להתערבב.

שרים שירים ומביטים למעלה / ענן שם בירח מסתבן/
חושבים במי להתאהב הלילה /אם כי הרהור כזה רק 

מעצבן..."

נוספות עם עצמי, החלטתי לחשוף את סיפורי האישי בפני 

ה'חברה', וזאת בעיקר בזכות התמיכה שקיבלתי מבני זיו 

ונכדי אלעד, שליווני בטיול לתל חי.

התגובות כמובן לא איחרו להגיע... והנה הן לפניכם.

שנה טובה, 

עכשיו רק התפניתי כי רציתי לכתוב לא בשלוף. 
מעניין שלא הופתעתי, ידעתי בתוכי שאתה בעל סוד.  חשבתי 

שעמי שומר ממני את סודך "הערכתי את זה, קשרתי 
זאת לפגיעה שיש לך בכתף והבנתי שאתה רוצ להיות יותר 
"שרוף" )כמו שהיינו אומרים פעם( מכולנו.  הערכתי תמיד 
את קדושת המשפחה שלך, והמחוייבות שלך לקיבוץ בשמנו, 
לחברים, לילדים ובכלל אתה בחור רציני כל כך אבל תמיד 
מנסה לעשות שמח.  הכל אצלי פנימה.  רק שאף פעם לא 
דברנו שיחת לילה ארוכה.  יש לי הערכה רבה מאד לכנות 
ולפתיחות.  זה עניין של בגרות וכנראה זה הצד היפה של 

החברות.  חיים יישר כח. 
השם מאד מתאים לך. 

                           בידידות, 
                             סנפירה. 

חיים כספי  - זכרונות 

כשחיים הצטרף אילינו לתנועה, זה היה 
כנראה כשניינו בגיל בית ספר תיכון. 

המדריכים שלנו בשנים האלו היו שלמה לשם, 
שקראנו לו שליימה, יחד אתו ג'ו כהן ואחריהם 

באו עזריק ויוגלי. 

היינו כולם עסוקים בפעילות רבה, שכללה 
פעולות בקן, ערבי ליל שבת, טיולים, מחנות 
עבודה וימי עבודה וגם הדרכת החניכים 

הצעירים.  )חיים מזכיר לי שהדרכנו ביחד( 
ומעל לכל היתה הציפיה להגיע לשלב האחרון 
- ל"גרעין", לנח"ל ול"הגשמה" )היום דרוש מילון:  

גרעין = קבוצה שגובשה ממקומות שונים 
בארץ לקראת הצבא.  

הגשמה= לחיות בקיבוץ חיי שיתוף ושיוויון. 
אני הצטרפתי לעדת משואות בכתה ו', 

ובתקופת התיעון ה"עדה" )כך קראו בתנועה 
המאוחדת לקבוצת גיל( היתה מורכבת 

ברובה מהבנות שלמדו יחד בתיכון ביישוב 
ומבנים שלמדו במקומות אחרים או עבדו, וחיים 

היה אחד מהם. 
מכיון שהיינו מעטים, היינו פועלים לעתים יחד 

עם ה"עדה" הבוגרת מאתנו  בשנה.  בסופו 
של דבר הגענו כולנו לאותו קיבוץ אורים, 
במסגרת מה שנקרא אז "השלמה" כלומר 

הצטרפות לקיבוץ קיים. 
ממבט של היום אני מזהה את העובדה 

שבתקופה ההיא לא חקרנו ולא טרחנו להכיר 
מקרוב את הרקע של כל מי שהיה איתנו.  
פשוט קבלנו כל מי שהטרף ופעלנו יחד.  לא 

זכור לי יחס מיוחד כלשהו לאף חבר. 

בעקבות סיפור החיים המפתיע שחיים פרש 
בפנינו , עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, 
ובו סיפור בין היתר על שנותיו הראשונות 

בארץ התפתחה שיחה שזרקה אותו אחורה 
לימים ההם.  הימים של קליטת העליות 

בשנות החמישים - שפגשנו אנחנו, ילדי הארץ 
ילדים עולים מארצות שונות.  בשיחוה זו 

כמעט בפעם הראשונה, נתנו את דעתנו על 
ההתייחסות שלנו ה"ותיקים" אליהם.   זה לא 

היה ענין שעסקנו בו אז, בילדותנו.
                        חגית 
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באשרך לסיפורך אותו חשפת אתמול לראשונה בפני החברים, אני 
יודע כי אין זה קל לספר סיפור אישי כמו שלך לאחר כל כך הרבה 

שנים.  יחד עם זאת, בטוחני שהחשיפה תרמה לתחושת הקלה 
ולהרגשה טובה.  הישגך ךוהצלחתך בכל תחומי החיים ראויים 

להערכה רבה.  
בפרוש השנה החדשה, ציפי ואנוכי מאחלים לך כי תמשיך לרוות 
נחת ממשפחתך היפה, שפע של בריאות ואושר והצלחה בכל 

אשר תפנה 

                                           יגאל שולמן. 

חיים, 

בשנה האחרונה נזדמן לי לחזור בזכרונותיי אל ימי נעוריי זמנים 

ומאורעות שהתרחשו לפני כ 60 שנה  היינו חניכי התנועה 

המאוחדת ואת רוב זממנו, מרצנו ומחשבותינו הקדשנו לתנועה, 

בילינו בקן, בפעולות, בהדרכה, ובטיולים שזומנו לנו. וגם הלכנו 

לבית הספר.  לאחרונה, אותי בגלל גילנו המתקדם ובריאותנו 

המתמודדת, נזכר חיים בנעוריו והחליט לעורר סיפורים וחוויות 

מהעבר ולהאיץ בנו לכתוב ולספר ע איזהשהו פרק שכלל אותנו 

חבריו של חיים. 

חיים הגיע אלינו לקן התנועה עם שניים מחבריו כדי להצטרף אלינו.  

לא הכרנו אותם.  רובנו היינו תלמידי בה"ס הממלכתי ע"ש גורדון.  

כשסיימנו אותו, רוב חברינו לכתה המשיך ללמוד בתיכון הצעיר 

שהוקם.  אני המשכתי ללמד בבסמ"ת חיפה.   

החיים החברתיים בתנועה היו סואנים. פעולות, ערבי קן, טיולים, 

מחנות והדכת חניכים צעירים.  חיים הצטרף אלינו למשובת 

הנעורים, לפעולות ונעשה אחד משלנו. 

מלבד השירים והריקודים היו גם הפעולות הרעיוניות וכנערים 

צעירים התחלנו להתעניין ולחשב את מהליכנו קדימה.  למזלנו 

התברכנו בתקופת התיכון במדריכים בוגרים שידעו לרתק אותנו 

בפעולות מעניינות ומעוררות מחשבה.  כולנו זוכרים את ג'ו כהן 

ז"ל ואת  שלמה לשם יבל"א ואת הפעולות המרתקות שחווינו. 

בין כל השמחות אני רוצה לספר על פרק קצר אבל משמעותי .  

בשנת 1956 פרצה שביתת הפועלים הגדולה בבית החרושת אתא, 

שהעסיק אלפי פועלים.  מטה השביתה התמקם בבית הקפה של 

הוריי בכפר אתה בקרבת המפעל.  ראינו את קבוצת השובתים, 

שמעונ את הויכוחים, ראינו את המנהיגים המקומיים ממועצת פועלי 

חיםה.   אבל האוצר האמיתי היתה מכונת הכתיבה הכדורית 

"איי.בי. אם" שניצבה על שולחן מזכירת הועד.  כמובן שהתחלתי 

להתאמן עליה באצבע אחת ובהצלחה מעטה למדי. 

במקביל, ובהשפעה של הפעילות הרעיוני תבתנועה והמחשבות 

המתרוצצות של נערים אל כל מה שמתרחש בארץ, בעולם ומסביבנו 

נקשרנו איכשהו אל הרומנטיקה שבמשנתו של גורדון, אפשר לומר 

שגם בבה"ס וגם בתנועה הזכירו אותו, אבל אף אחד לא טרח 

לצלול למורשתו.  כך שנמשכנו למשהו מסקרן מבלי לדעת מהם 

בעצם רעיונותין.

חיים היה שותף פעיל בהתעסקות הזאת, בקריאה ובהדפסת 

הסיכומים והתובנות.   חיים אימץ מידית את הרעיונות והעתיד 

התחיל להצטייר לנו כעבודה חקלאית מעוטת מיכון, הרבה עבודה 

גופנית והשתלבות בטבע.    

במבט עכשיווי היינו תמימים ופינטזנו על דברים שלא היו אמורים 

להתגשם.  אולם העיסוק בסוגיות ובקטעי הדברים שקראנו החדיר 

בנו את ההבנה שהעניין לא פשוט, אבל הכוונה נכונה והדרך ראויה.  

הפעילות הזאת, שבמהלכה גם  וצאנו חוברת סיכומים ומחשבות 

על מה שהבנו, היתה  קצרה ולא גובתה על ידי מדריכנו. )חכמת 

המבוגרים(.  את החוברת הדפסנו ב-3 העתקים, כמספר ניירות 

הפחם שהכדורית היתה מסוגלת להכיל ולהדפיס.  החוברות הנ"ל 

נעלמו עם השנים, אבל כתבי א.ד. גורדון קיימים וישנם חוקרים 

שעדיין נוברים בהם.  כזכור, השביתה הסתיימה בבת עחת על פי 

הוראת ראש הממשלה ד. בן גוריון, ערב מבצע קדש, סוף 1956.  

אנחנו חזרנו לעיסוקינו הרגילים.  כשהגענו לי"ב, צורפנו  "עדת 

היער" )פאפו, ציפי, דובק( ל"עדת דגניה" בחיפה עם הקמת "גרעין 

אשל"  להשלמת אורים.  את הי"אלפים פגשנו באורים לאחר שהם 

הקימו את גרעין שריג, שהשלים גם הוא את אורים.  

תם ולא נשלם. 

דובק 

פברואר, 2016 

שער 3

משפחות 
ויליניץ, 
סלומון 
וחובב 
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פניה ויליניץ, נולדה בשנת 1867 באוקראינה וגדלה 

בבית ציוני דתי. 

פרק 18

קורות בני משפחתה של עדנה 

ויליניץ פניה 1867-1940

כך, כתבה בשעתו הדודה עליזה על סבתא פניה:

"אשת חיל: מסוג האימהות אשר היו מרדימות את 

ילדיהן בסיפורי אגדות:  

"כאשר המשיח יבוא, 

ינסו הגויים להגיע 

לא"י על גשר ברזל 

והיהודים יעשו להם 

גשר מניר.  

הגשר ִימוט וכל הגויים 

יטבעו, 

והיהודים יגיעו בשלום 

ארצה.... "

במאה ה-12 הגיעו לאוקראינה יהודים ממרכז אירופה 

ובמאות ה-15 וה-16  הגיעו היהודים מפולין.

במאה ה-18 הייתה אוקראינה מרכז העצבים של תנועת 

מזרח  ברחבי  החסידות  התפשטה  וממנה  החסידות, 

חסידות  בעיקר  פעלה  אוקראינה  בצפון  אירופה. 

חסידות  בעיקר  פעלה  אוקראינה  ובמערב  צ'רנוביל 

רוז'ין.

הרוסית ששלטה  הממשלה  ה-19 עודדה  במאה 

דרום  באזורי  יהודים    של  התיישבות  באוקראינה 

השחור ומולדובה, והוקמו  בקרבת הים  אוקראינה, 

יהודיות חקלאיות באוקראינה. יהודים  כמה מושבות 

לתנועות ציוניות למיניהן,  הצטרפו  מאוקראינה  רבים 

ורוב העולים בעלייה השנייה היו יהודים מאוקראינה.

בקרב התושבים באוקראינה, ובעיקר בקרב הכפריים, 

ערכו  בפעם  פעם  ומדי  שררה אנטישמיות חריפה, 

האוקראינים פרעות ביהודים. 

פרעות  החלו   ,15 כבת  הייתה  כשפניה  ב-1881-2, 

ביהודים  שלא פסקו כמעט במשך שנתיים. הפרעות 

ידי  השני,  על  הצאר אלכסנדר  רצח  לאחר  פרצו, 

ידי  על  ולובו  ווליה",  המהפכנית "נרודניה  התנועה 

שבין  בשנה  השלטון.  עיתונים אנטישמיים ונציגי 

חדשה  מדיניות  של  להתגבשותה  ועד  הצאר  רצח 

ההגירה  גל  את  הגביר  אשר  פרעות,  גל   התחולל 

לארצות  )בעיקר  הרוסית  מהאימפריה  היהודים  של 

בצורך  ההכרה  את  האחרים  בקרב  וחיזק  הברית(, 

בתנועה יהודית לאומית.

בעיתונות  לפרעות  שנבחר  הכינוי  הוא  בנגב"  "סופות 

העברית ברוסיה, במטרה לעקוף את הצנזורה הצארית, 

הנביא ישעיהו:  של  מנבואת החורבן  ציטוט   והוא 

א ֵמֶאֶרץ  ר בָּ ְדבָּ ֶגב ַלֲחֹלף ִממִּ נֶּ סּופֹות בַּ ר ָים כְּ ׂא ִמְדבַּ "ַמשָּ

של  פריצתן  את  מציין  )השם  א'(.  ) כ"א,  נֹוָרָאה" 

הפרעות כסופה, ואת העובדה שהתחוללו בדרום )נגב(

מערב האימפריה הרוסית.

היהודים באוקראינה 

ספרי תורה שחוללו בפרעות "סופות בנגב" .)זכויות לארכיון  ציוני 
המרכזי(.

נישואים והולדת הילדים

פניה ושלמה ויליניץ-חובב, התרע"ד, 1914 מחזיקים את סבא צבי, שאז 
נקרא – הרשלה.

ב-1890,  ושלוש,  עשרים  בת  פניה  סבתא  כשהייתה 

נישאה לסבא שלמה ויליניץ )שהיה צעיר ממנה בכ-4 

ב-1896, לאחר שש שנות  ילדים.   5 לו  וילדה  שנים(  

נישואים, ילדה  את בנם בכורם נתן, וכעבור 5 שנים, 

ב-1901, כשהיא כבר בת 34 ילדה את עליזה.  בגיל 39,  

בשנת 1905, ילדה את מאיר. ארבע שנים לאחר מכן, 
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השחורות".   "המאות  בדמות  הפעם  פוגרומים,  הגיעו 

בעקבות מהפכת 1905, שבה נאלץ הצאר להעניק זכויות 

התנקמו  הצאר(,  )מניפסט  לעם  אזרחיות ופוליטיות 

מידי  שנחלו  המפלה  על  ביהודים  הריאקציה  אנשי 

הריאקציוניים ארגנו  הכוחות  המהפכה.  אנשי 

"המאה  או  השחורות"  "המאות  המכונות  קבוצות 

השחורה" אשר כללו כ-100 חברים כל אחת, ואלו ערכו 

וערים  עיירות  ביהודים.  בשנים 1905-1906 פוגרומים 

יהודיות רבים נפגעו ומאות יהודים נהרגו.

יהודית,  האנטי  התעמולה  התחזקה  זמן  באותו 

ואווירת הטרור שלטה בערים רבות. הממשלה נתנה 

בהסתה  לעסוק  חופשית  יד  הריאקציונית  לעיתונות 

אנטי-יהודית, בניסיון להסיט את זעם ההמונים לעבר 

היהודים ולצייר את התנועה המהפכנית כתוצאה של 

"מזימות יהודיות".  

רוסיה  את  לעזוב  חייבים  ברור.  היה  פניה  לסבתא 

ולעלות לארץ ישראל ! והיא עשתה כל מה שביכולתה  

כדי לשכנע גם את בעלה שזה הדבר הנכון לעשות!

ליתוגרפיה בעקבות הפוגרום ב-1903: באיור נראה "יהודי רוסי" הסוחב 
על גבו שק כבד הנושא את הכיתוב "דיכוי". מן השק משתלשלות 

משקולות שעליהן התוויות "אוטוקרטיה", "שוד", "אכזריות", 
"התנקשות", "הולכת-שולל" ו"רצח". ברקע, מימין, נראה יישוב יהודי 

עולה באש. משמאל נראים נשיא ארצות הברית תאודור רוזוולט והצאר 
ניקולאי השני.

ואנדליזים לאחר פרעות קישינייב, 1903

ראשי הקהילה היהודית בהלוויית ספרי תורה שנשרפו בפרעות קישינייב 

ב- 1909, בגיל 41, ילדה את סבא צבי )אבא של עדנה(. 

וכעבור עוד ארבע שנים, כשהייתה כבר בת  45!  )בשנת 

1913(,  זמן קצר  לפני שעלו לארץ ילדה את חנה, בת 

הזקונים,  שלימים היגרה לארצות הברית. 

חוותה  ואנטישמיות  פוגרומים  פרעות,  מעט  לא 

סבתא רבה פניה בתקופת חייה באוקראינה,  בקרבת 

המקומות שבהם התגוררה.  על חלקם  רק שמעה, אך 

את תוצאותיהם הרגישה וראתה מסביבה.  לא לחינם 

היה בית הוריה בית ציוני. היהודים באוקראינה כבר 

אוקראינה  בני  של  והאנטישמי  העויין  מיחסם   שבעו 

המקומיים והחלו להתארגן בתנועות ציוניות. 

ב-1903,  כשהיתה פניה כבת  שלושים ושש )וכבר היו 

לה 2 ילדים ותינוקת(,  החלו פרעות קישינייב באזור 

ואלפי  נפצעו  מאות  יהודים,   49 נרצחו  שם  מולדובה. 

בתים וחנויות נשדדו ונהרסו.  בפוגרום הזה  באה לידי 

בעוצמתה  דופן  יוצאת  ואף  מבחילה  אכזריות  ביטוי 

מצד הפורעים. הם התעללו בקורבנותיהם ועינו אותם 

שוב  ב-1905,  מכן,  לאחר  שנתיים  עינויים.  מיני  בכל 

"....חדר קטן, צר וחמים 
על הקירה האש 

שם הרבי את תלמידיו 
מורה א' ב'. 

את תורתי,  ילדי חמד 
שמעו, זכרו נא 

מי שידע את תורתי 
דגל אתן לו..."

ויליניץ שלמה   1948 -־1871

)סבא של עדנה מצד אבא(

אוקראינה.   )קורוסטישיב(  בחורוסטישוב,  נולד 

לאביו הרב שמואל צבי )רב הקהילה, שהחליף מכתבי 

אלחנן מקובנה(.  ר' יצחק  הגאון  עם  ותשובות  שאלות 

ולאמו אסתר מהמשפחה המיוחסת אינדלמן.

קורוסטישיב היא עיר במחוז ז'יטומיר שבאוקראינה, 

על גדות נהר טטריב, בה התקיימה עד השואה קהילה 

יהודית גדולה.

ה-6,  מהמאה  ביישוב  קורוסטישיב  של  תחילתה 

עת   ,1499 משנת  הוא  בכתבים  הראשון  ואזכורה 

הייתה תחת שלטון הדוכסות הגדולה של ליטא. בשנת 

ובחלוקת  עיר,  לקורוסטישיב זכויות  הוענקו   1779

בשטחי האימפריה  נכללה   ,1793 בשנת  פולין השנייה, 

הרוסית.

בחדרים  המסורת  ברכי  על  התחנך  ויליניץ  שלמה 

ובישיבת וולוז'ין שם היה חברו וידידו של ח.נ.ביאליק. 

בקביעות  וכתב  בקייב  לעברית  מורה  היה  בהמשך, 

ופילטונים  ופוליטיים  פובליציסטיים  מאמרים 

השתתף  הוא  וכו',  "הזמן"  ה"צפירה",  בעיתונים: 

כתב  וגם  בקייב  המורה"  "קול  הירחון  בהוצאת 

זיכרונות ומאמרים על חברו ח.נ. ביאליק. 

בשנת תרנ"א )1890(, כשהיה בן תשע עשרה, נשא לאשה 

בכ-4  צעיר  היה  )ממנה  מרגלית  מאיר  בת  פניה  את 

שנים( ונולדו להם חמישה ילדים )שמותיהם מפורטים 

בערך של פניה, פרק 18( .

משושלת  אדמו"רים  פעלו  קורוסטישיב  בעיר 

של  טברסקי בנו  רבי משה  היה  שראשה  קוריסטשוב, 

סבו  )חתן  משה  רבי  של  דודו  מצ'רנוביל".  "המגיד 

נחום מצ'רנוביל(, רבי אברהם בן רבי צבי,  רבי מנחם 

כיהן כמגיד מישרים בעיר.

כשהגיע שלמה לגיל  26 )בשנת 1897 ( נמנו בעיר 4,160 

יהודים, כמחצית מתושביה. בשל פוגרומים שהתרחשו 

תהליכי  ובשל  ברוסיה,  האזרחים  בזמן מלחמת  בעיר 

קרוב  העיר  את  עזבו  הסובייטית,  בתקופה  עיור 

את  השלטונות  סגרו  בבד   ובד  מיהודיה,  למחצית 

כל בתי הכנסת שם.

שמאסה  פניה  אשתו  של  בהשפעתה   ,1914 בשנת 

באנטישמיות ובפרעות, ולבקשתה  עלתה המשפחה  עם 

חמשת ילדיהם )פירוט בערך של פניה( לארץ ישראל. 

 

"אומרים: ישנה ארץ,
עמודיה שבעה,

שבעה כוכבי לכת
צצים על כל גבעה.
איפה אותה ארץ,

כוכבי אותה גבעה?
מי ינחנו דרך,

יגיד לי הנתיבה?"
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וויסבלאט  הרב  שכתב  מצאנו,  המלצה  מכתב  ועוד 

פה,  ונודע  מצוין  עברי  מורה  הוא  "המוכ"ז  מקייב:  

בקיעב, בתור מורה ומחנך מובהק ופדגוג מצוין, וגם 

איש ישר, הולך ומדריך נאמן. 

שעומד  חדש,  מושב  על  לשלמה  סיפרו  ליפו,  כשהגיעו 

ושלמה  רב  זמן  עבר  לא  לציון.  ראשון  יד  על  לקום 

העמיס את כל המטלטלין, הילדים והאישה על עגלתו 

ארוכה...  בדרך  יחד  נסעו  וכולם  מינץ  יענקל  ר'  של 

למושב הפועלים "נחלת יהודה"

המלצה   מכתב  עמו  הביא  יהודה"  ל"נחלת  כשהגיעו 

שכתב לו  ח.נ. ביאליק  בו הוא מבקש ממנחם שינקין  

ישראל,  בארץ  ויליניץ   שלמה  ידידו  בקליטת  לסייע 

ובתוך כך מונה את שבחיו:

אחת  מידה  להמוכ"ז  זה  כנגד  יש  רובל..  אלפי   12 בידו  "אין 

היהודית.  העקשנות  מידת  והיא  האלפים  כנגד  גם  השקולה 

וחוץ מזה יש לו מידת ההסתפקות במועט שבמועט.  די לו בחצי 

הוא  חודש.   ראש  לערב  חודש  ראש  מערב  חרובים  של  קב 

בוודאי ישאר בארץ ישראל כנגד כל חוקי הטבע וכלל החשבון 

שלכם )איגרות ביאליק, כרך ב', תל אביב תרצ"ח, עמ' קנב(.

בענווה יהודה  נחלת  הפועלים  מושב  הוקם   וכך, 

פיק"א   חברת  קנתה  המושב  אדמות  את  ובצנעה.  

קבלה  החדשים  החקלאים  פני  את  דגון.  בית  מערביי 

בארץ "הקדחת" וזה לא היה קל.  

בני המקום סבלו מאוד מהקדחת בגלל הביצות שהיו 

באזור. הממשלה דאגה ליבש את הביצות על ידי נטיעת 

לחברו  שלמה  רבא  סבא  כתב  וכך  אקליפטוס.   עצי 

שבארצות הברית: 

 "אני הזדקנתי קצת, הזקנה קפצה עלי, חו"ח מעוות, 

אלא שקדחת פה הרבה.  ארץ ישראל ברוכה, ברוך השם, 

במידת קדחת.  אבל עכשיו כבר הוטב האקלים הודות 

לתעסוקות הממשלה ואיננו קודחים"... 

בנוגע למצבי, לא מסיבת רוע המצב עזבתי את קייב. 

להיפך מצבי היה די מבוסס.  אספתי במשך שנים אחדות 

2500 רובל אבל הגלות השפיעה על עצבי מאד, אימת 

הפרעות נתנה לי דחיפה עצומה לעלות לארץ ישראל.  

בבוקר לא עבות אחד החלטתי לעזוב את סיר הבשר, יחד 

עם הגלות המרה ונסעתי לארץ ישראל.  ארצנו סובלת 

התגברתי  ובמרץ  בסבלונות  אבל  לקוי,  כלכלי  ממצב 

לחץ...  ומים  צר  לחם  על  המכשולים, אמנם אוכלים 

אך בכסף שהבאתי מקייב, )2500( רובל בניתי בית על 

המגרש שקבלתי מיד "חובבי ציון"

סבלו  הרעב  מצוקת  על  ובנוסף  קשים  היו   החיים 

אחרי  התורכים  הקצינים  מרדיפת  גם  המתיישבים 

היהודים.  אך אט אט  הלך המצב והשתפר.  

לזרוע  למדו  ביניהם,   ושלמה  החדשים,  החקלאים 

בעצמם  פול,  אפונים, בצל ואבטיח.  לאושרם לא היה 

קץ ,  כשראו את פלאי נביטת הירקות.  זה היה האושר 

בהתגלמותו.  

עוד  זרעו  לעבד את חלקותיהם,  המתיישבים המשיכו 

ועוד ירקות והאדמה לא הכזיבה. היבולים היו טובים 

והירקות מובחרים.

ויליניץ  שלמה  עסק  בחקלאות  לעבודתו  במקביל 

בעניינים הציבוריים של המושב נחלת יהודה מראשיתו.  

המושבות  "התאחדות  כמזכיר  שימש   שנים  במשך 

האיכרים  התאחדות  של  הראשון  )הגרעין  ביהודה" 

החקלאי  הוועד  כמזכיר  גם  שימש  בארץ-ישראל(, 

וחיסכון  "הלוואה  ומנהל  מייסד  והיה  לציון,  בראשון 

בע"מ ראשון לציון". 

היום",  "ׁדאר  "החרות",  בעיתונים:  כתב  גם  שלמה 

ועוד, והרבה לספר ולצייר על חיי  "הבוקר", "הארץ" 

היהודים בעיירות אוקראינה.  

עדנה: " כשהייתי בת חמש גרנו באותו רחוב בנחלת, 

ואני זוכרת שסבא היה יושב ומצייר לי . היה לו כתב יד 

של משורר, עדין ומצויר. הוא היה מצייר לי ספירלות, 

היום.   עד  הספירלות  את  זוכרת  אני   – אתי  ומשחק 

שלו.  מהמראה  ממנו,   פחדתי  כילדה,   ימיו,  בסוף  

כשהיה נכנס אלינו הביתה פחדתי מהזקן שלו.  למרות, 

שלא נראה כל כך טוב, אני כן זוכרת שהיה תמיד זקוף.  

גם אבא שלי כמותו השתדל תמיד להיות זקוף, גם לבני 

קומה  שיעור  משהו,  דומה...  גוף  מבנה  לדעתי  יש  זיו 

הייתי קוראת לזה".  

חוברת הציורים של סבא שלמה. 

ברכה בכתב ידו של סבא שלמה 

גיליון ראשון של עיתון "הזמן" שנוסד בידי בן-ציון כ"ץ 
ונערך בידי דוד פרישמן, פטרסבורג, 1903.
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להלן, אחד המאמרים שכתב שלמה ויליניץ בו תיעד  

את חברו ח.נ. ביאליק  (שהתפרסם ב"מקור ראשון" 

פברואר 2015(.

חסידית,  בחצר  ביאליק  של  ביקורו  על  חדשה  עדות 

המשורר  של  הביקורתית  תפיסתו  את  מאירה 

שבה. האדמו"רים  ולפולחן  לחסידות   ביחס 

עדותו של שלמה ויליניץ, המתפרסמת כאן לראשונה, 

ביאליק  התגורר  שבו  הזמן  לפרק  מתייחסת 

המשך  על  מצביעה  והיא  (1893־1896),  בקורוסטישוב 

ביחס  ביאליק  של  הביקורתית  תפיסתו  התגבשות 

בישיבה  לימודיו  שבמהלך  לאחר  זאת  לחסידות. 

(1890־1891) כבר הספיק לחבר את הסאטירה האנטי־

השיר  ואת  הצדיק"  לעצירת  ציבור  "תענית  חסידית 

הפארודי "אכילת אשם" )ביאליק, שירים תר"ן -תרנ"ח, בעריכת 
דן מירון וחבר עורכי-משנה, תל אביב 1983, עמ' 94(.

שולחנו של הרבי | שלמה ויליניץ

האדמו"ר  של  מגוריו  מקום  היה  קורוסטישוב  בעיר 

אחדות  פעמים  מצ'רנוביל.  המגיד  נכד  מוטילה,  רבי 

של  החצר  את  לבקר  רצונו  את  ז"ל  ביאליק  הביע 

שבליטא,  המתנגדים  עולם  בין  בהבדל  ולהבחין  הרבי 

חיזוק  מקום  וולוז'ין,  בישיבת  ניכרת  השפעתם  אשר 

ה"עבודה". מקום  החסידות,  עולם  ובין   ה"תורה", 

לראות  הלכנו  "ניצבים",  פרשת  צהריים,  בשבת  פעם 

נכנסנו  השולחן.  את  מקורביו  עם  עורך  הרבי  איך 

אטמוספרה  התגלתה  ולעינינו  האוכל,  אולם  אל 

שטריימליך  מצונפים  חסידים  רגילה:  ובלתי  מוזרה 

ומאובזרים באבנטים רחבים יושבים כנופיות כנופיות. 

אלה אומרים תהילים, אלה מזמזמים בין שיניהם איזה 

ניגון חסידי בלי מילים מתוך השתפכות הנפש היתרה 

של קדושת השבת, ואלה משיחים ומספרים בהתלהבות 

יתרה מעשיות ומופתים מ"היהודים הטובים".

הולך.  שהרבי  מבשרים  והנה  רגעים  כמה  עברו 

החסידים קמו לברך את הרבי ב"שבת שלום",  ועשרות 

עונה  והוא  ברכות,  ממנו  לקבל  אליו  מושטות  ידיים 

לרבי, שבאולם נמצאים שני צעירים משכילים, רחמנא  

על  בכתפיו  נשען  שישב  הרבי  עלינו.  והצהיר  ליצלן,  

הכורסא, זרק עלינו מבט אירוני ואמר: "נו, אברכים, 

בשולחן ערוך שלכם כתוב שמחויבים דווקא להתלבש 

 כמו 'דייטשין' )גרמנים( ולגזור כליה על הזקן והפאות?". 

לדעתי  "רבי,  וענה:  התחצף  הטורים  כותב 

כמדומני  היהדות,  מידת  את  קובע  הלבוש  אין 

ה'דייטשין'". בבגדי  גם  כשר  יהודי  להיות   שיכול 

"מעניין לדעת את מטרתכם", אמר הרבי, "החושבים 

החיצוניות  החוכמות  ידי  על  היהדות  את  לתקן  אתם 

שלכם?". כאן ענה ביאליק: "לא עלינו מוטלת החובה 

ולא בידינו היא לתקן את היהדות, אלא שאנו שואפים 

על  ולא  נכון,  מסורתי  בסיס  על  תתוקן  שהיהדות 

 פרטים פעוטי ערך שאינם נותנים כלום ואינם מביאים

כלום ליהדות".

את  שלכם  ההשכלה  ידי  על  להביא  חושבים  "ואתם 

יבוא  משיח  "הלא  הרבי,  שוב  שאל  צדקנו?",  משיח 

 בהיסח הדעת, ומי נתן לכם הרשות לקרב את הקץ?"

בהיסח  יבוא  משיח  "אמנם  ביאליק,  ענה  רבי",  "כן, 

יקדיש  ולא  יהיה מוכן  זמן שהעם לא  כל  הדעת, אבל 

בשביל  למאמצים  נפשו  מסירת  ואת  כוחותיו  את 

הגאולה  וחלילה,  חס  תהיה,   – מהגלות  להשתחרר 

של  התעוררות  בלי  הדעת'  'היסח  מאיתנו.  רחוקה 

דורות. אלפי  וחלילה,  חס  להימשך,  יכול  עצמו   העם 

לא  ד'  'אם  כופרים:  של  דעות  אלה  )אה(!  "עט 

הרבי(. )הגיב  שומר'…"  שקד  שווא  עיר,   ישמור 

הרבי. באוזני  סוד  אחד  חסיד  לחש  זמן   באותו 

בלשון  חרוזים  חורז  מכם  שאחד  אומרים  נא,  "הגידו 

כוונות  למשל,  "איזה,  הרבי(,  ואמר  )הוסיף  קודש"  

גנוזות בחרוזים הללו?". "לא חשוב", סינן ביאליק בין 

שיניו, אמרנו שלום ויצאנו מהאולם.

הראש  את  אחד  לכל  מרכין  חן,  בענוות 

שלום". "עליכם  ובברכת  יפות  פנים   בסבר 

ומשני  בניו,  ידו חמשת  ועל  הרבי  ישב  בראש השולחן 

קידוש  אחרי  החסידים.  ישבו  הארוך  השולחן  ִצדי 

ואחרי אכילת הדגים, הבשר והפשטידה – פתח הרבי 

את פיו ורחש ביידיש ובניגון את הזמירות, והמסובין 

התחיל  הזמירות  בגמר  בפסוק.  פסוק  אחריו  ענו 

ניצבים  "אתם  תורה:  לומר  דבקות  של  בנעימה  הרבי 

יכול  ישראל  עם  כל  כלומר,  ד' אלוקיכם,  לפני  כולכם 

'ניצבים', אלא  ולהיות בבחינת  גדולה  לעלות למדרגה 

ושוטריכם  זקניכם  שופטיכם,  כשראשיכם,  אז,  רק 

כולכם  אומרת,  זאת  ישראל'.  איש  'כל  בבחינת  יהיו 

במדרגה  כולכם  קטן,  ואין  גדול  אין  שווים,  תהיו 

וכולי. וכולי  שלו",  ה'יש'  את  יבטל  אחד  וכל   אחת, 

הרבי  של  פניהם  שבארשת  לנו  נדמה  זמן  באותו 

 והחסידים הייתה מין התבטלות והתפשטות הגשמיות.

הוותיקים       החסידים  אחד  רמז  המזון  ברכת  אחרי 

חיים נחמן ביאליק 

"...אאמינה גם בעתיד, /אף אם ירחק זה היום, 
אך בוא יבוא - ישאו שלום, /אז וברכה לאום מלאום. 

ישוב יפרח אז גם עמי, /ובארץ יקום דור, 
ברזל- כבליו יוסר מנו, /עין-בעין יראה אור. 

יחיה, יאהב, יפעל, יעש, /דור בארץ אמנם חי, 
לא בעתיד, בשמים - חיי רוח לו אין די. 

אז שיר חדש ישיר משורר, /ליפי ונשגב לבו ער..." 
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בשנת  ארבע,  בן  וכשהיה  באוקראינה,  נולד  צבי  סבא 

ופניה  שלמה  הוריו  עם  יחד  ישראל  לארץ  עלה   ,1913

ויליניץ וארבעת אחיו. לכן,  הוא לא הספיק לזכור יותר 

מדי מהחיים בגולה.  

בין  שהתרחשה  השנייה"  "העלייה  נקראה  זו  עלייה 

השנים,  )1904 - 1914(.  היה זה גל העלייה שבא לאחר 

העלייה הראשונה, בו עלו לארץ ישראל בעיקר יהודים 

 צבי חובב )ויליניץ(  1909-2000

בית הספר "חביב", בית הספר העברי הראשון 

צבי חובב בכרם
ממזרח אירופה ויהודים מתימן. 

נאמדה  ובסיומה  בארץ,  השתקעו  עולים  כ-30,000 

האוכלוסייה היהודית בכ-85,000 נפש. מבחינת ההרכב 

של  המשכה  רבה  במידה  הייתה  זו  עלייה  הדמוגרפי, 

בעיקר  מנתה  העולים  אוכלוסיית  הראשונה.  העלייה 

מצבם  את  לשפר  שקיוו  מסורתיות-דתיות  משפחות 

הכלכלי, למצוא מנוחה ונחלה ולהמשיך באורח חייהם 

הקודם. 

רובם לא היו מאורגנים ולא בעלי אידאולוגיה מגובשת. 

כרבע מכלל העולים היו ילדים עד גיל 15, וכשיעור הזה 

היו בני ה-50 ומעלה. כ-63% מקרב העולים היו גברים. 

חדורי  היו  נפש,  כאלפיים  העולים,  מקרב  קטן  מיעוט 

גרעין  וציונית.  סוציאליסטית-לאומית  אידאולוגיה 

על  רבות  השפיע  הקטן,  גודלו  אף  על  זה,  אידאולוגי 

היישוב בארץ ישראל. 

כאן, בארץ ישראל, נשלח  כשהיה ילד, סבא צבי,  לגן 

העממי  הספר  בבית  למד  כך  אחר  יפו,   בעיר  הילדים 

העברי  הספר  בית  היה  שגם  לציון,   בראשון  "חביב" 

מקווה  החקלאי  הספר  לבית  המשיך  ממנו  הראשון. 

שנות  כשלוש  לאחר  בלימודים(.  הצטיין  )שם  ישראל 

"...כמה שאני אוהב אותך ארץ ישראל..."

   .18 בגיל  ועלה לארץ  נולד באודסה שברוסיה  ברל  דב 

טיפל  הוא  המים.   במכון  ומכונאי  נפח  היה  במקצועו 

בבאר המים של המושב והיה מניע את המוטור. כשזה 

כדי  מטרים  עשרות  של   לעומק  יורד  היה  התקלקל, 

לתקנו, ומלמעלה היו שומרים עליו כדי שיעלה בשלום 

בחזרה.

)שכטר( סלומון   לימים, התחתן דב סלומון עם רבקה 

)הצברית הראשונה במשפחתנו, ילידת מקווה ישראל (

וכשהייתה שושנה סלומון, בתם בת 5, הם עברו לגור 

בנחלת יהודה. רבקה ניהלה את ה"קיוסק", כך קראו 

לחנות מכולת בימים ההם, והייתה החנוונית הראשונה 

שלה,  המכולת  לחנות  מצרכים  להביא  כדי  בנחלת.  

הדרך  כל  את   שבוע  מדי  נוסעת  רבקה  סבתא  הייתה 

ושתי  בנים  שני  ילדים,   4 נולדו  ולרבקה  לדב  ליפו.  

 דב -ברל סלומון )ורבקה שכטר( סלומון 

צבי  לסבא  שנישאה  עדנה(,  של  )סבתא  שושנה  בנות: 

)ליטבק(  בן ציון סלומון, וחמדה  חובב, משה סלומון, 

סלומון. 

דב ורבקה סלומון בערוב ימיהם 

פרק 19

הכרמים  את  לנהל  החל  החקלאי  הספר  בבית  לימוד 

והתמחה בענף הכרם. הוא היה חבר בארגון "ההגנה" 

ושמר  על השטחים החקלאים של נחלת יהודה. במשך 

את  וניהל  בפרדסים  כמשגיח  בחקלאות  עבד  שנים 

"נטיעות  חוות  את  לנהל  החל   1954 בשנת  הכרמים. 

הדרום", ולאחר 10 שנות עבודה בניהול, הקים ביחד 

ענבים,  בעיקר  פירות  לייבוש  מפעל  בנו  מידד  עם 

כגון  מוצרים  עוד  נוספו  כך  אחר  ומשמש.  שזיפים 

בונבונירות מפירות יבשים.  אבא צבי היה פעיל בכל 

חבר  היה  הוא  יהודה:   בנחלת  הציבוריים  המוסדות 

הצרכנייה  את  בהתנדבות  ניהל  המים,  מפעל  בוועד 

היה  הוא  הספר.   בית  בוועד  והתנדב  ולעופות,  למזון 

כלי  בתזמורת  בנג'ו  על  ניגן  רגיל,  לא  באופן  מוסיקלי 

ירש  למוסיקה   הכישרון  את  נחלת.   של  הפריטה 

 מסבא שלמה והיה מנגן על השיניים מנגינות שלמות... 

לבית  שושנה  סבתא  עם  צבי  סבא  התחתן  לימים, 

אמא  )לאחר  במשפחתנו  השנייה  הצברית  סלומון 

רבקה שנולדה במקווה ישראל(, שנולדה אף היא בארץ 

ישראל.   נולדו להם שלושה ילדים: רותי, מידד ועדנה.  

שהתחתנה  סלומון-חובב,  שושנה  על  שנדבר  לפני  אך 

עם צבי חובב, נוסיף כמה מילים על  ההורים של סבתא 

רבא שושנה.   

"...בית לך בניתי שם בחול 
ארץ ישראל 

שרתי שיר יפה על ים כחול 
ארץ ישראל 

מה מליל, הו, שומר מה מליל.." 
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שושנה )סלומון ( חובב 2006 -1912

עדנה: "שושנה חובב נולדה בראשון לציון בשנת 1912, 

הצברית  היא   שושנה  סבתא  יהודה.  בנחלת  וגרה 

השנייה במשפחתנו, שנולדה לאמה  הצברית. 

שלטו    פלשתינה,  אז  שנקראה  ישראל,   בארץ 

על  הכריזו  שנה  באותה  )הטורקים(.  העות'מאניים 

ראשון לציון כעיר )בלדיה(, והורו  על איחודה עם נס 

ציונה )דבר שלא בוצע מעולם(.

היסודי  הספר  בבית  ללמוד  שושנה  נשלחה  שש  בגיל 

ביום  פעמיים  הולכת  שהייתה  סיפרה  היא  "חביב". 

ברגל מנחלת יהודה לבית הספר. הלימודים החלו בשעה 

8:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים. אז קיבלו התלמידים 

שעתיים הפסקה והיו חוזרים ללימודים בשעה 14:000 

ועד 16:00.

לסבא דב היתה נפחייה בראשון לציון, ובשעות ההפסקה 

עם  בנפחייה.  לו  לעזור  הולכת  שושנה  סבתא  הייתה 

התנור  בהסקת  עוזרת  הייתה  היא  בבית  גם  המפוח. 

בזמורות )צרורות של ענפים( שהביאו מהכרמים. 

בימי  במיוחד  הטורקים,  שלטון  תחת  החיים 

בין  במתחים  רוויים  היו  הראשונה,  העולם  מלחמת 

תשע  בת  שושנה  שהייתה  לשלטון.  היהודי  היישוב 

קצת  הראשונה(,  העולם  מלחמת  סוף   ,1917( בערך 

את  להם  והעבירו  לאנגלים  נכנעו  שהטורקים  לפני 

באו   הסבר,  שום  ללא  אחד,  יום  הארץ.  על  השליטה 

יחד  בכוח,  דב  סבא  את  ולקחו  טורקים  חיילים 

בני  לעיני  אותם  ואסרו  יהודים  גברים  כמה  עוד  עם  

הם  אמנם  והילדים.  הזקנים  הנשים,  משפחותיהם, 

הזה  האירוע  אבל  ארוכה,  לא  תקופה  לאחר  שוחררו 

שהיא  סיפרה,  שושנה  סבתא  וטראומתי.  דרמטי  היה 

מאותו  והזעקות  הבכי  קולות  את  לשכוח  יכולה  לא 

והחרדה.  הדאגה  רגשות  את  זוכרת  גם  והיא  היום, 

היו  לא  היסודי  הספר  לבית  הדרכים  ההיא  בתקופה 

סלולות. בימי הקיץ היו הילדים הולכים בשבילי החול 

שוקעים  היו  הם  והגשמים  החורף  ובימי  והאבנים, 

נתקעה  חזק,  כה  היה  כשהגשם  הימים,  באחד  בבוץ. 

השאירה  היא  בבוץ.  שושנה  סבתא  של  מנעליה  אחת 

אחת.  נעל  עם  הספר  לבית  והגיעה  בבוץ  הנעל  את 

אנרגיות.  ומלאה  גדולה  שובבה  הייתה  שושנה  סבתא 

או  אבן  זרקה  היא  איך(   ברור  )לא  אחד   יום  כך, 

שטיפסה, גם לא ברור לאן רצתה להגיע. בקיצור, לא 

פחות ולא יותר, היא שברה חלון בבית הספר. הוריה היו 

צריכים, כמובן, לשלם על הנזק וזה היה ממש לא נעים. 

אז  )שנקראה  מעדנייה  של  סוג  הייתה  רבקה  לסבתא 

מכולת(. חנות מכולת שתמיד הייתה בהפסדים,  כיוון 

מצרכים  לוקחים  היו  והם  כסף,   היה  לא  שלאנשים 

משלמים.  תמיד  ולא  "חוב"  רושמים  ב"הקפה", 

כשסבתא שושנה הייתה מגיעה לעזור במכולת, הייתה 

"מחסלת" בדרך, בלי חשבון, חלק גדול מהשוקולדים

 ומהממתקים. 

יום אחד שלח דב סלומון את סבתא שושנה ואת אחיה 

לחנות  אותו  ולהביא  לציון,  בראשון  ביקב  יין  לקנות 

בדרך  אך  השליחות,  את  ביצעו  הילדים  המכולת.  

היין.  כל  את  ושתו  הבקבוקים  את  פתחו  הם  חזרה 

כך  כל  הייתה  שושנה  סבתא  לנחלת,  חזרה  כשהגיעו 

שיכורה, עד שנרדמה על שקי המספוא שעמדו בכניסה 

לנחלת  והיו מיועדים לפרות.  אחיה רץ והלשין לאבא 

דב ששושנה השתכרה. כשחזרה הביתה קיבלה מכות 

"...ראשון לציון, נשתה לחייך, 
נשתה לחיי כל בנייך - כולם, 
נשיר בדרכים ממך ואלייך, 
ממך ואלייך, מאז עד עולם. 

לצליל האורקסטרה בין חול 
לשמיים 

נולדת מושבת כבת לברון, 
יקב חצבו, מצאו בך גם מים, 
הריע בקול לכבודך פעמון. 

כביש לא היה, לא אספלט או מדרכת... 
ובלב אדמתך חרשו עגלות, 

נטעו בך גפנים ובתום השלכת 
גילית בכרמייך שריגי אהבות..."

הגונות בחגורה מאבא שלה. המכות כמובן כאבו מאוד 

וסבתא שושנה סיפרה שהיא ישנה כמה שעות טובות

לאחר הסיפור הזה. ישנם כנראה עוד סיפורים רבים על 

שובבותה של סבתא שושנה, כמו אותו היום שטיפסה 

על עץ התות ונפלה היישר לתוך שיח של "סברס" )צבר( 

מלא קוצים, ועוד... 

סבא דב וסבתא רבקה סלומון דאגו מאוד לילדיהם.

שצריך  מאליו  מובן  בכלל  היה  לא  זה  ההם  בזמנים 

הצטיינה  שושנה  הספר.  לבית  הילדים  את  לשלוח 

בעברית )איך לא? הייתה לה אמא צברית(,  והוריה  אף 

הוסיפו ושילמו עבור שיעורים פרטיים  כדי שתלמד גם 

את השפה האנגלית.  הם הגדילו לעשות,  ושלחו אותה 

ללמוד מוסיקה ונגינה על מנדולינה.   

אם  לא כל הילדים הלכו בימים ההם לבית ספר יסודי, 

קל וחומר לגבי בית ספר תיכון.   רק אנשים שהיה להם 

שושנה  של  הוריה  לתיכון.   ילדיהם   את  שלחו  כסף 

ספר  בבית  ללמוד  אחיה  את  לשלוח  שעדיף  החליטו 

למסחר, כיון שהיה בן...  ואותה לא שלחו. 

נושאת לחם,   אופה  אמא  הייתה   בבית  לעזור  כדי  

אותו על הראש, הולכת עד סרפנד )במקום  שהיום עומד  

בית החולים אסף הרופא( ומוכרת  לאנגלים, כדי לקבל 

קצת כסף ולקנות בו דברים שהיו צריכים כמו בגדים, 

למשל. שושנה השובבה גדלה והפכה לנערה מקסימה 

ואישה  נהדרת עוד יותר. 

  

לימים היא התחתנה עם צבי חובב, הלא הוא סבא צבי, 

ונולדו להם שלושה ילדים: רות, מידד ואנוכי, עדנה... 

וכשבגרו  ביותר  פעילה  אמא  הייתה  שושנה  סבתא 

ילדיה והתחתנו גם הם, המשיכה והייתה עמוד התווך 

של המשפחה,  אמא וסבתא למופת.   

 היי נעליים/ אביגדור המאירי 

היי, היי, היי נעליים 
בלי סוליות נעליים 

והאבן צורבת את הרגליים 
צורבת, צורבת, צורבת 

איך דבר 
אין דבר, אין דבר, 
אין דבר, אין דבר 

חלוץ יבנה, בנה ירושלים! 

בית הספר בראשון 
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שושנה וצבי חובב 

מגיל  כבר  יחד  יצאו  צבי  ואבא  שושנה  "אמא  עדנה: 

16.  הם הכירו בנחלת ללא כל שידוך.  שניהם ניגנו יחד 

בתזמורות של כלי הפריטה והייתה ביניהם תמיד מן 

תחרות כזו מי יצליח יותר, מי ינגן יותר יפה, מי יקבל  

המיתר,  כלי  בתזמורת  בבנג'ו  ניגן  הפרס....אבא  את 

אהבו  הם  במנדולינה.  וניגנה  במקהלה  שרה  ואמא 

מאוד זה את זו והיו זוג לדוגמה.

אבא צבי ואמא שושנה נישאו בגיל צעיר. הם קיבלו בית 

)שמכר תמורת  ויליניץ  דונמים משלמה  וחמישה  קטן 

כסף את רוב השטח של האחוזה הגדולה שהייתה לו(.   

כשהייתה אמא שושנה בת 20 נולדה הבת הבכורה רות. 

לאחר שנה וחצי נולד מידד, וכעבור 8 שנים נולדתי אני.  

צבי ושושנה ניהלו משק לתפארת בנחלת יהודה. הייתה 

גדולה. סבא צבי היה חולב את הפרות,  די  להם רפת 

יוצא מהרפת עם שני דליים מלאים  ובכל בוקר  היה 

בחלב. בחצר היו גם  לול ובית אמון לאפרוחים. במשך 

הייתה  יום  ובכל  בחצר,  הסתובבו   התרנגולות  היום 

גדול  בסל  הביצים  את  אוספת  אותן,  מאכילה  אמא 

ונותנת לנו, לילדים, לשתות  אותן טריות.   

ביצים,  חלב,  בעיקר  המשק  מתוצרת  אכלנו  בעצם, 

וירקות מהגינה. 

ומידד  שרותי   ולאמא,  לאבא  היה  עיזים  דיר  גם 

גבינות.  עשו  העיזים  מחלב  עליהן.   אחראים  היו 

אותן  למכור  אביב  לתל  נוסעת  הייתה  שושנה  אמא  

יוצאת  הייתה  הבכורה,  אחותי  רות,  גם  למעדניות.  

לחלק את הגבינות במכולות של ראשון לציון, בבוקר, 

צבי ושושנה חובב 

סבתא שושנה עם  מידד, רותי ועדנה בביקור במקווה ישראל 

פרק 20

עדנה, רותי ומידד ליד המרפסת החדשה שנבנתה בבית בנחלת. 

לפני שהייתה מגיעה ללימודים בגימנסיה. 

שנה  ובכל  לתפארת,  הייתה  הוריי  של  הירקות  גינת 

הם  היו זוכים בפרס הגינה היפה. גם עצי פרי היו לנו 

בחצר:  תפוז, לימון, שזיפים אדומים ושזיפים צהובים, 

אבוקדו ומנגו.  

בחצר הבית היה חדר הכביסה, ובו היה הפרימוס )סוג 

של פתיליה( שרעש נורא, ושעליו  הייתה אמא מרתיחה 

את הכביסה. פטימה, הכובסת הערבייה, הייתה באה 

העץ/המתכת. משטח  על  הכביסה  בשפשוף  לה  לעזור 

לייבוש,   בשמש  הכביסה  את  תולות  היו  הן  כך  אחר 

עדיין  אני  וסרק.  כחל  ללא  נקייה,  יצאה  והכביסה 

זוכרת את אותה פטימה. 

ילדיהם.   בחינוך  מעורבים  מאוד  היו  ושושנה  צבי 

למעשה הם לחמו להקמת בית ספר יסודי בנחלת,  וזה 

ההורים,  בוועד  מאד  פעילים  היו  הם  פשוט.  היה  לא 

לשלם  שיוכלו  כדי  התלמידים  מהורי  כספים  ואספו 

לבית  מבית  הולכים  היו  זה?   את  עשו  איך  למורות. 

ואוספים כסף. 

דוד ומשטח כביסה מימי ילדותי 
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סבא צבי וסבתא שושנה חובב בבגרותם. 

את בית הספר הם בנו יחד עם עוד הורים, במו ידיהם.  

ואם לא די בכך, הם גם שילמו מכספם את המשכורות 

משרד  קיים  היה  לא  )אז  ילמדו  שאלו  כדי  למורים 

תקציבים  מדי  יותר  הקדישה  לא  והממשלה  החינוך, 

בית  בנחלת,  הילדים  מספר  כשגדל  לימים,  לחינוך(.  

הספר החל לקבל תמיכה ממשלתית. 

אבא צבי ניהל את כל הפרדסים בשטח הגדול בו גרנו, 

במכוורת  דבורים  בגידול  עסק  שגם  תקופה  הייתה 

הקטנה בחצר. 

בין  והמתח   )1948( השחרור  מלחמת  ערב  ימי  הימים 

שמספר  הסתבר  גבר.  והערבים  היהודים  התושבים 

ערבים החליטו לחסל את אבא  צבי.   כך קרה, שידידו 

צבי הזהיר אותו ממזימתם של הרוצחים,  הערבי של 

החביא  הוא  להורגו,  כדי  אחריו  ורדפו  באו  וכשאלו 

אותו  בתוך באר במשך כמה שעות, וכך הוא ניצל.  

הוא  אך  שמו,  ומה  ערבי  אותו  היה  מי  לנו  ידוע  )לא 

כנראה עבד אצל אבא שלי ואהב אותו(.  

אלפי  לנהל  אבא  נשלח  בפרדסים,  העבודה  כשתמה 

דונמים בחווה שנקראת "נטיעות הדרום".  הוא הצליח 

שם מאוד, וכתוצאה מכך המצב הכלכלי בבית השתפר 

מאוד.   

סבא צבי נפטר בגיל 89.  הייתה לו מטפלת פיליפינית, 

בסבתא  טיפלה  היא  שנפטר  לאחר  בו.  שטפלה  רוזלי, 

מאוד   מסורה   הייתה  היא  שנים.   שבע  עוד  שושנה 

ועקרת בית נהדרת". 

סבתא  נתבקשה  סטודנטית  ידי  על  שרואיינה  בראיון 

שושנה לספר על עצמה,  וכך סיפרה: 

שאלה:  כיצד את מעבירה את היום? 

וחושבת מה אעשה  סבתא שושנה:  אני קמה בבוקר 

היום.  דבר ראשון, אני  מקפידה לקרוא את העיתון, 

אחר כך,  ממשיכה וקוראת ספרים.  אני  מאוד אוהבת 

לקרוא ספרים ובמיוחד ספרי היסטוריה. עכשיו, למשל 

אני קוראת על ההיסטוריה הרוסית ועל החיים ברוסיה.  

עד שעות  הצהריים היום עובר מהר מאוד, אך הערב 

הוא ארוך מאוד... 

שאלה:  מה הדבר החשוב שלמדת בחיים? 

סבתא שושנה:   צריך לחיות טוב עם אנשים.  צריך 

לדעת לוותר. צריך להשקיע בידידים ובשכנים. 

שאלה:  למה את מקווה? 

סבתא שושנה:  למה אפשר עוד לקוות? שאזכה כמה 

שיותר ובזמן שאני חיה להיות בריאה, כדי לא להיות 

מעמסה על הילדים.

ואהבת  אהבה  במוסיקה,  מלא  בית  לנו  עדנה:"היה 

לגדול  כיף  יותר  ועוד  בנחלת,  לגדול  כיף  היה  הארץ.  

כבת זקונים להוריי.   

סבא צבי וסבתא שושנה אהבו מאוד גם לשיר שירי ארץ 

ישראל... כשאני חושבת עליהם עולות בי המנגינות של 

"מה יפים הלילות בכנען", בין נהר הפרת והחידקל", 

רוסיות  מנגינות  אלפיים",  מיתרים  כנרת  לי  "יש 

למילים עבריות... ועוד... 

"מה יפים הלילות בכנען 
צוננים המה ובהירים 

הדממה פה תשיר, לה יען 
יען לה לבי בשירים. 

יללת תנים נוגה 
תחצה דמי הליל. 

הולכים ואובדים השירים, 
רק הדם הקל לנו יען 

צוננים המה ובהירים, 
ויפים הלילות בכנען. 

יללת תנים נוגה... 

יפים הלילות ובהירים 
וצוננים המה בכנען, 
צללו, נדמו השירים 

והדם עוד יען, עוד יען. 

יללת תנים נוגה... 

אחי הלכו לרעות צאנם, 
להשקות העדרים, 

ורחל, רחל שלי 
תטפס על ההרים. 

יללת תנים נוגה... 

השלג על החרמון 
הולך ונמס, 

בואי אלי, רחל שלי 
בואי ונתעלס. 

יללת תנים נוגה..."
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בילינסון,  חולים  בבית  ב-13.6.1942   נולדתי   עדנה: 

חיימק'ה  שנולד  לאחר  שנה  )בדיוק  תקווה  שבפתח 

בבודפשט(.  בעוד חיימק'ה נולד למציאות של מלחמת 

ישראל,  בארץ  כאן,  נולדתי  אני  ופחד,  שואה  עולם, 

וחופש,  למרות שעדיין  לא  לאווירה של  התחדשות 

הייתה לנו מדינה  ובארץ ישראל שלט המנדט הבריטי. 

בסך הכול הייתה לי ילדות מאושרת, למרות שהחיים 

משק  להוריי  שהיה  כיוון  קשים.   היו  היומיומים 

לנו מזון.  לאחרים  הייתה מלחמה  חקלאי, לא חסר 

קיומית גם על מזון.   

שמעתי. לא  השואה  ועל  השנייה  העולם  מלחמת  על 

איתי  דיבר  לא  שלי  בסביבה  אחד  ואף  קטנה  הייתי 

על זה. כשהייתי בת שש, הוכרזה הקמתה של מדינת 

ישראל. האמת, שלא זכור לי כל כך הרבה מהתקופה 

זוכרת, הן עשר השנים הבאות  בין  הזו. מה שאני כן 

עדנה חובב )כספי(  – ילדות 

1944, עדנה בת שנתיים

1945,  עדנה בת שלוש

1947, עדנה בת חמש

אז   ה"צנע".  תקופת  שנקראו   ,1959–1949 השנים 

הונהגה מדיניות  הצנע בארצנו הצעירה,  ומטרתה של 

מדיניות כלכלית זו הייתה ליצור שער חליפין יציב, וכך 

לחסוך במטבע חוץ. 

מרכזיות:  דרכים  בשתי  ביטוי  לידי  באה  זו  מדיניות 

הכוונת אשראי והשקעות, אך בעיקר הגבלת הרכישה 

אזרח  כל  המזון  בתחום  צריכה.  ומוצרי  מזון  של 

מוצרי  את  קיבל  שבה  קבועה,  מכולת  לחנות  שובץ 

תמורת  קבועה,  הקצבה  פי  על  הבסיסיים  המזון 

נקודותשהוקצבו לו בפנקס אישי.   

כילדה אני זוכרת את החוסר. למרות שהיינו במשפחה 

מסודרים יחסית לאחרים, בשל המשק שסיפק חלק  לא 

מבוטל מתצרוכת המזון שלנו, אני זוכרת את התקופה 

הזו, שלא היה בה שום דבר בשפע.   

עוד זיכרונות ילדות שעולים לי הם עגלת הקרח שעוברת 

ברחוב, ומוכר הקרח שקורא לאנשים לקנות קרח. 

שירותיו של מוכר הקרח היו חיוניים. בימים בהם עוד 

לא היו מקררים חשמליים והמזון שדרש קירור נשמר 

בארגז הקרח. מקצוע מוכר הקרח נחשב בזמנו למקצוע 

מכובד ומכניס, ואפילו היו טענות על הפקעת מחירים.  

מוכר הקרח היה אוסף בלוקים של קרח ממפעל הקרח 

הקרוב, מעמיסם על עגלה ומגיע לשכונה. מצלצל בעוז 

קרח",  "קרח,  גדול:  בקול  וצועק  ענק  נחושת  בפעמון 

ומיד היו מתקבצים לידו עקרות הבית וילדים רבים. 

אני גם זוכרת את עגלת הנפט.  "...נפט...נפט...נפט...", 

כך היו צועקים מוכרי הנפט בכניסתם לרחוב, מלווים 

את צעקתם בצלצול בפעמון נחושת גדול. מוכר הנפט 

מוכר הקרח



9091

מוכר הנפט 

תמונת 
מחזור כיתה 

ח' 

מכל.  היה  האחורי  שבחלקה  זעירה  במכונית  הגיע 

האנשים היו שומעים את צלצול הפעמון,  תופסים את 

מכל הג'ריקן ממתכת מעודפי הצבא הבריטי, והולכים 

ממושבו,  בכבדות  יורד  היה  הנפט  מוכר  תור.  לתפוס 

על  תלוי   היה  שם  העגלה,  של  האחורי  לחלקה  ניגש 

הברז מכל נחושת ענק. הוא היה מניח את המכל תחת 

הברז, פותח אותו ושצף של נפט היה ממלא את המכל, 

ממנו היה מעביר לג'ריקנים של האנשים, ומשם לתנורי 

הנפט שחיממו את הבתים. 

לכיתה א' הלכתי לבית ספר "ברנר".  היינו 7 תלמידים 

בכיתה.  היה יחס אישי ביותר לכל תלמיד והיה נחמד 

ואינטימי.  מכיתה ב' עד כיתה ח' למדנו הרבה פעמים 

ביחד מפני שלא היו כיתות או שלא היו מורים.  בית 

צעדים  עשרה  מרחק  לביתנו,  ממול  ממש  עמד  הספר 

בשעת  הימים,   ששת  שבמלחמת  זוכרת  אני  ברגל. 

שהיה  המקלט,  אל  רצות  ואני  אמא  היינו  האזעקות 

היינו   ושם  הספר,  לבית  מתחת  חפורה  תעלה  של  סוג 

מתחבאות.   

גם  זה  בגלל  אולי  להוריי,  הזקונים  בת  הייתי  אני 

הג'ריקנים למילוי נפט 

חיבור שכתבה עדנה המתאר את ימי בית הספר היסודי.  

המפונקת מכולם.  הוריי השקיעו בי, ולא מעט.  הייתי 

בערך בת  ואמא.  כשהייתי  כמו אבא  מוזיקלית  ילדה 

מאוד.   גדול  דבר  היה  וזה  פסנתר,  לי  קנה  אבא  שבע, 

מאז,  אני מנגנת. אבא תמיד היה מעורב בלימודים שלי 

ודאג שאלמד. הייתי נוסעת לבד ללמוד  מוסיקה  בתל 

אביב לבדי,  בכמה אוטובוסים לכל כיוון.  

באקורדיון  החזקתי  כבר  עשרה  אחת  בת  כשהייתי 

הגדול של אחותי, והתחלתי ללוות בנגינה בחגיגות של  

גני הילדים בנחלת.  אני זוכרת במיוחד את חגיגות יום 

העצמאות. כל כך אהבתי לנגן בהן.  

הלכנו  ורובנו  בנחלת,  וחברות  חברים  הרבה  לי  היו 

לתנועת הנוער העובד והלומד. את הפעולות היו עושים 

מאוד  גדול  מרחק  ברגל  הולכים  והיינו  לציון  בראשון 

בחופשיות  ללכת  פחד  היה  לא  אז  לראשון.  מנחלת 

ברחובות גם מרחקים גדולים.  

בתנועת  פעילה  כך  כל  הייתי  לא  חיימק'ה  כמו  שלא 

הנוער וגם לא הלכתי להגשמה בקיבוץ.  האמת, שרוב 

החברות שלי גם לא הלכו.   כן הייתי משתתפת בטיולים 

התגעגעתי  שתמיד  זוכרת  ואני  הנוער,  תנועת  של 

הביתה לאמא... בקיצור הייתי  עסוקה בעיקר בלימודי 

המוסיקה שלי.    
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עדנה מחופשת לצוענייה בפורים.  

ב"גמנסיה  לתיכון  ועברתי  עממי  ספר  בית  סיימתי 

)בעלה של  הריאלית" בראשון לציון.  מנהל הגמנסיה 

"גבעת  בסמינר  ללמוד  לי  הציע  לגיסי(  שהפך  אחותי, 

השלושה" בפתח תקווה, ושם למדתי עוד שנתיים וגם 

סיימתי את בחינות הבגרות. 

העולם  ב"אורנים".   מוסיקה  ללמוד  המשכתי  משם 

לי  היו  מוסיקה...  בהרבה  במוסיקה,  מלא  היה  שלי 

חברות איתן החלפתי את החוויות המוסיקליות שלי, 

כמו פנינה ציפורן, למשל. זה מקצוע שלא כל אחד מבין 

אותו... היום רוב החברות הללו לצערי כבר אינן בינינו.  

אני  ארוך...  אחד  כשיר  שלי  החיים  את  לתאר  אפשר 

בכל  מזה,  מתרגשת  מאוד  אני  שרים...  וכולם  מנגנת 

פעם מחדש...אני אוהבת את סשה ארגוב, את מתי כספי 

קלאסית,   מוסיקה  ואוהבת  מתרגשת  נשימה  ובאותה 

רבות   שנים  במשך  ניגנתי  שאותו  באך,  את  במיוחד 

נהנית מאוד ממקצבים של מוסיקה  גם  בפסנתר. אני 

דרום אמריקאית, ומגיטרות מאז ומתמיד. 

ברוב שנות ילדותי ונעוריי למדתי מוסיקה.  זה התחיל 

נסעתי   12 בגיל  הזה.   היום  עצם  עד  ונמשך   7 בגיל 

לקונסרבטוריון בתל אביב במקביל ללימודי הפסנתר.  

על  נבחנתי  למוסיקה, שם  למדתי באקדמיה  בהמשך, 

אז  שהייתה  קראוס  וינצה  בשם  מפורסמת  מורה  ידי 

ה"אורים והתומים" של המורות לפסנתר בארץ.  היא 

גם גילתה שיש לי שמיעה אבסולוטית, והמליצה לשלוח 

אותי לכיוון הווירטואוזי.  זה היה כרוך בשעות מרובות 

של אימונים ואני בחרתי בכיוון אחר.  בחרתי בהוראת 

ב"אורנים"  למוסיקה  במכון  ולמדתי  המוסיקה, 

ובמדרשה למוסיקה בתל אביב.  

כשהצל בראשי 
מאיים על נפשי, 
אז אני מסתתר 

בפסנתר, בפסנתר. 

ואני מנגן 
והפסנתר עלי שומר ומגן, 
הלב על חוף קרוב לרגע 

עוגן 
לפני שהוא נסחף שוב אל 

הים הקר 
והמלוח. 

זהו יופיו 
החום טבוע בגופו, באופיו, 

אנוח לעולם בסתר כנפו, 
אני אמתח את המיתר 

מתחילתו ועד סופו. 

כשהצל בראשי 
מאיים על נפשי, 
אז אני מסתתר 

בפסנתר, בפסנתר, 
ואני מאלתר 

ואת שפיות הדעת שוב 
מאתר 

הלב לרגע משמחה מנתר 
לפני ששוב ישקע בתהום 

כל האבוד 
והשכוח. 

זהו יופיו 
החום טבוע בגופו, באופיו 

אנוח לעולם בסתר כנפו 
אני אמתח את המיתר 

מתחילתו ועד סופו. 

כשהצל בראשי 
מבקש את נפשי, 
אז אני מסתתר 

בפסנתר, בפסנתר 
מנגן. 

זה כל יופיו 
החום טבוע בגופו, באופיו, 

אנוח לעולם בסתר כנפו 
אני אמתח את המיתר 

מתחילתו ועד סופו. 

כשהצל בראשי 
מאיים על נפשי, 
אז אני מסתתר 

בפסנתר, בפסנתר, 
מנגן. 

בפסנתר/ מילים: אהוד מנור
לחן: מתי כספי



9495

הימים חלפו...  ולימים,  בני  משפחות  זילברמן, הכט, ויליניץ 
וסלומון התאחדו, נקשרו  בברית הנישואין והפכו למשפחת חובב 

ואחר כך למשפחת כספי... 
 חוליות חדשות  בשרשרת  הדורות.  

פרק 21 

שיר השיירה
מיקי גבריאלוב 

"בלשונות רבות מספור 
דיברנו 

וזה את זה כמעט בכלל 
שלא הכרנו 

ומקומות רבים מאוד 
עזבנו 

ורק מקום אחד רצינו 
ואהבנו 

ומקומות רבים מאוד 
עזבנו 

ואל הארץ, אל הארץ 
באנו. 

ונמשכת שיירה 
מן המאה שעברה 

רחוקים כבר היוצאים 
איכרים וחלוצים 

שעמלו עבדו בפרך 
בלי לראות את סוף 

הדרך 
ועכשיו עוברים אנחנו 
לא שקטנו ולא נחנו 
לא ימשיכו בלעדינו 
זוהי הרפתקת חיינו. 

מגטאות ומחנות הגחנו 
אל הביצות ואל 
הישימון הלכנו 

מקצות ערב, מרוסיה 
ופולניה 

הדלקנו אור גם 
בדימונה גם בדגניה. 
מקצות ערב, מרוסיה 

ופולניה 
הדלקנו אור גם 

בדימונה גם בדגניה. 

ומכל הגלויות 
ועם כל הבעיות 

עם נוצר וארץ קמה 
ושפה אשר נרדמה 

שוב התחילה מתעוררת 
ומדברת ומדברת 

מסביב יהום הסער 
רב הקושי והצער 

אבל יש על מה לשמוח 
יש עוד אומץ, יש עוד 

כח..."

קיבוץ גלויות 

שער 4

עדנה
וחיימק'ה 

פתחו את השער
מילים: קדיה מולודובסקי

פתחו את השער פתחוהו רחב 
עבור תעבור פה שרשרת זהב 

אבא ואמא, ואח ואחות 
וחתן וכלה במרכבת כלה. 

פתחו את השער פתחוהו רחב 
עבור תעבור פה שרשרת זהב 

סבא וסבתא ודוד ודודה 
ונכדים ונינים במרכבת פנינים. 

פתחו את השער פתחוהו רחב 
עבור תעבור פה שרשרת זהב 

אגס ותפוח ודבש לקינוח 
ורקיק צהבהב על צלחת זהב.
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ואנוכי,  שלי,  החבר  עמי,  נשלחנו  אחד  יום  חיימק'ה: 

מטעם הגרעין לועידת האיחוד של  ה"תנועה מאוחדת" 

כך שינו את שם  בירושלים. אחר  "הנוער העובד"  עם 

התנועה והיא נקראה "הנוער העובד והלומד".  

לבשה  האחת  נערות.  שתי  ישבו  לפנינו  שורות  ארבע 

להן  העברנו  לבן.  סוודר  השנייה  תכלת,  בצבע  סוודר 

פתק וכתבנו כך: לבחורה עם סוודר התכלת ולבחורה 

רוצים  "שריג"  מגרעין  בנים  שני  הלבן,  הסוודר  עם 

לנו  החזירו  הבנות  פרטים.   העבירו  נא  אתכן,  להכיר 

בסוף  להיפגש  קבענו  ולבסוף  פתקים  כמה  ועוד  פתק 

היום. 

וכך היה. בהתחלה נפגשנו כולנו יחד, אחר כך, המשכנו 

הלבן,  בסוודר  הבחורה  של  חבר  הייתי  אני  בזוגות. 

של  לידידה  היה  ועמי  לציון,  בראשון  שגרה  אילנה, 

הייתה  תקופה  באותה  )לעמי  התכלת  בסוודר  אסתי 

חברה מבנות הגרעין שיותר מאוחר הם גם נישאו(. 

אמא  עמי,  של  שבחתונה  היום,  כמו  ממש  זוכר,  אני 

שלו ניגשה אלי )אנחנו ילידי אותו יום( ושאלה אותי: 

"חיימק'ה, מה יהיה איתך? מתי אתה תתחתן?" ואף על 

פי שלא הייתה לי חברה רצינית באותו זמן, הבטחתי 

שלושה  לאחר  חודשים.  שלושה  בעוד  שאתחתן  לה 

חודשים עדנה ואני התחתנו )היכרתי את עדנה הרבה 

קודם(. וכל השאר זה היסטוריה. 

איך היכרתי את עדנה? 

במכתבים,  בעיקר  אילנה  עם  הקשר  את  המשכתי 

אצלה.  וישן  אליה  מגיע  הייתי  שבוע  בסופי  ולפעמים 

באחת הפעמים החלטנו ללכת לבקר את חברתה אסתי 

שלה.  מהבית  ק"מ  כ-4  מרחק  בנחלת-יהודה,  שגרה 

אסתי  לשיר.  והתחלנו  אצלה  ישבנו  לאסתי,  כשהגענו 

החליטה ללכת לקרוא לעדנה, חברת ילדות שלה, שגרה 

בשכנות והיא אקורדיוניסטית – שתשיר איתנו ותנגן. 

ועדנה הגיעה. היא ניגנה ואנחנו שרנו. 

פרק 22

חיימק'ה ועדנה – הכרות וימי החברות 

עדנה הייתה אז בת 16 ואני הייתי בן 17.  היא מאוד 

מצאה חן בעיני... וזה קרה די מהר... 

זו הייתה סיטואציה לא פשוטה. 

אחר כך היה צריך ללוות אותה מרחק לא גדול, 

ולעזור לה לשאת את האקורדיון. 

בדרך, דיברנו מעט, כמה מילים בודדות. 

אך כל הזמן חשבתי, רציתי – לא ידעתי איך להוציא 

משפחתה  ששם  לי  אמרה  היא  הכתובת...  את  ממנה 

הוא חובב. הביקור הסתיים וחזרתי לקיבוץ. 

משפחת  עדנה,  אל  אותו:  ושלחתי  מכתב  לה  כתבתי 

חובב כתובת: נחלת יהודה .  אז לא היו שמות לרחובות. 

עדנה: "ניגנתי במפגש. שמתי לב שחיים מסתכל עלי. 

אני זוכרת אפילו מה לבשתי באותו היום, את השמלה 

אצבע  וסנדלי  השחורות...  הנקודות  עם  הוורודה 

חיימק'ה  גם  באופנה(.  היה  הזהב  צבע  )אז  מוזהבים 

זוכר... 

בסוף הערב חיימק'ה הציע ללוות אותי בחזרה הביתה, 

ולשאת  את האקורדיון.  כעבור יומיים )דואר ישראל 

פעם היה מהיר מאוד(. קיבלתי מעטפה ובפנים – פרח 

אדום מיובש". 

היו  פעם  של  המכתבים  להתכתב.  התחלנו  ואז 

עדנה

משמעותיים מאוד. אם תשימו לב תוכלו לראות כמה

קשה היה לתאם את המפגשים. שום דבר לא היה מובן 

דרשה  פגישה  כל  קל.  היה  לא   שגם  ובוודאי  מאליו 

תיאום, והיה צריך:  לתזמן, להגיע,  להישאר, לחזור.... 

חיימק'ה, היינו צעירים ויפים.... 

להגיע – לנחלת מקיבוץ אורים זה היה פרויקט – 

עד שנפגשנו בפעם הראשונה החלפנו כמה מכתבים. 

לנחלת.    הגיע  חיים  הראשונה  "לפגישתנו  עדנה: 

בחור  שישנו  לי  אמרה  אלינו  בסמוך  שגרה   שכנה 

'מחפש  ברחוב,   עלי  ששואל  וגבוה,  שחרחר  יפה, 

להגיע  לו  הסבירה  איך   לי  וסיפרה  אמרה,  אותך' 

אלי.  ואכן חיימק'ה הגיע. זו הייתה הפעם הראשונה 

שנפגשנו אצלי בבית.  חיים כתב שירים – כמו משורר.  

באחת  כשנפרדנו  לראות.  זכיתי  לא  השירים  את 

לכתוב".  חזר  לא  ומאז  אותם  שרף  הוא   –  הפעמים 

לי כל גל נושא מזכרת 
מילים: חיים חפר  לחן: עממי רוסי 

לי כל גל נושא מזכרת 
מן הבית, מן החוף, 

מן העצים יפי צמרת 
וזהב שלכת בת חלוף. 

הנשאי, ספינה, ושוטי - 
מה רבים הכיסופים 

לי נערה יש ושמה רותי, 
המצפה באלה החופים. 

תכול עיניה כשמיים 
מבטה כלהבה. 

לו אך נשקתי השפתיים 
אז ידעתי מה זאת אהבה. 

סער, הספינה חורקת, 
תקפץ מגל אל גל. 

אלי עם רעם היא צוחקת 
ועם רוח לי תפרע תלתל.
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26.9.59

לחיימק'ה שלום רב!

אני כותבת מכתב זה בתקוה שכבר הבראת ממחלתך ועד החופש 

שלך כבר תשכח שהיית חולה, אם כי זה היה די יעיל בשבילך.  

אני חושבת שיותר משתלם להיות בריא אבל אם הדבר לא כרוך 

למשל  לי  כשיש  כדאי.   זה  מסויימים  במקרים  אז  "בסכנה" 

אחד  ליום  חולה  להיות  נורא  לי  מתחשק  קשה,  בחינה  איזו 

ולהעלים ע"י זה את "חוסר הידיעה" ואני אחת מני רבים בנדון 

זה.  השבוע זה כדאי למשל יש לנו שתי בחינות קשות באנגלית 

ובספרות.  זאת כנראה נקמה על החופש של שלושת ימי ראש 

ורוצים להרביץ בנו תורה על חשבון החג המתקרב. אני  השנה 

חושבת שנכנסתי קצת לדברים שבדרך אגב ולא כל כך חשובים, 

ולכן אעבור לנושא אקטואלי יותר "החופש שלך והחופש שלי, 

ואיך לקשר אותם" )שם יפה לחיבור נכון?..( 

ובכן לעצם העניין. 

מתי  בדיוק  שאכתוב  וברצונך  ארוך  שלך  החופש  שכתבת,  כפי 

נוח לי שתבוא. לי יש חופש בימים ששי, שבת וראשון, לכן היה 

לי נוח שתבוא לשבת, אבל מכיוון שאתה מקבל את החופש ביום 

חמישי, לא כדאי לך לנסוע לכמה שעות להורים ואח"כ לחזור 

לשבת.   ותישאר  אלי  חמישי  ביום  שתבוא  טוב  היה  לכן  אלי?. 

ביום שני אני כבר לומדת ועד כמה שאני מבינה החופשה שלך 

מסתיימת ביום שלישי. אם כך אז תסע ביום שני או ביום ראשון 

בערב להוריך. תראה! אינני יודעת מהם השיקולים שלך היות 

ואולי ההורים מעדיפים שתהיה דוקא בחג בבית, וזה לא יספק 

שתבוא  כדאי  לכן  אחרים,  שיקולים  מפני  או  לא   אם  אותם. 

ביום חמישי ותחנה אצלי. כי הרי אני לא יכולה לסדר על דעת 

עצמי את תכניותיך.  

ולא אחריו.  אגב, השבוע   לחג  לי שתבוא  נוח  לא שאני מצידי 

משחק בראשון סרט טוב: "אחותי בת השטן" ואם תבוא ביום 

חמישי זה הערב האחרון שהוא משחק, נוכל לראות אותו. אם 

זה רצוי לך לדעת, אז אני ביום חמישי אגיע הביתה בין -2:00

ל-3:00 ואם אתה רוצה שאבוא לפגוש אותך אז תכתוב לי מתי. 

אם תענה מיד, יספיק המכתב להגיע. 

                                                                                 עדנה

אורים                                                    16.12.59 

לעדנה שלומות למכביר! 

כן, הרבה זמן לא כתבתי לך ובטח לא ידעת מה לחשוב 

מה  להסביר  רוצה  אני  לכן  המברק,  את  שקבלת  אחרי 

היה באמת.  

מברק  קבלתי  המברק,  את  לך  ששלחתי  יום  באותו 

דחוף מהבית שאני חייב לנסוע הביתה באופן דחוף. לכן 

שלחתי לך את המברק בכדי שלא תבואי לחינם ונסעתי 

שכבה  אמא  שחור.   לי  ונהיה  הביתה  באתי  הביתה.  

חולה וממנה התברר לי שהסבא - בן 85 שוכב חולה וחצי 

גוסס. בקיצור, הבנתי שאני מוכרח להשאר בבית למרות 

שידעתי שבמשק צריכים אותי נורא ונשארתי בבית עד 

אתמול .

כעת  והיא  החלימה  אמא  בשלום,  עבר  הכל  למזלי, 

וחזרתי  תפקיד  מכל  שוחררתי  שאני  כך  בסבא  מטפלת 

מבקש  שאני  באמת  וממך  במשק.   כפלח  לתפקידי 

סליחה על הדאגה הרבה שגרמתי לך ואני אשתדל בקרוב 

לפצות אותך.  אך כעת את יכולה להגיע למשק. אז הרי 

זה רצוי ואם לא אז אשתדל אני להגיע אליך איכשהו. 

איך בדיוק אני עוד לא יודע אבל נראה.  בכל אופן עזבי 

ובואי בלי להתחשב בכלום לכאן.   את הפרסטיז'ה בצד 

בתקוה שהבנת.   

אני מסיים להפעם. 

                                                  שלך, 

                                                           חיים. 

אל תגעו באהבה/עוזי חיטמן 

גם אני הייתי ילד 
בן טיפש עשרה שנים 
ואת יושבת ושואלת 
איך אנחנו משתנים 

פתאום אני סנטימנטלי 
מן כזה רומנטיקן 

וטוב לי ככה איך שבא לי 
התרגלתי עם הזמן 

לא אל תקחו לי את השמש 
את הבוקר שנולד 

זכרונות יפים מאמש 
הם שלי איתי לעד 

לא אל תדליקו את הלילה 
עד הסוף של השקיעה 

מה בסך הכל נשאר לי 
אל תגעו באהבה 

אני בחור סנטימנטלי 

מתרגש משיר ישן 
לא יודע איך זה בא לי 

אולי אני לא נולדתי כאן 
בעולם של דיגיטלים 
בין נאון לבין חשמל 

אני מרגיש קצת לא נורמלי 
ויוצא במעגל 

 לא אל תקחו לי את 
השמש... 

גם אני הייתי נער 
מתחשק להתחלף 

מאחורי סגרתי שער 
ופתאום אני עייף 

 לא אל תיקחו לי את 
השמש... 



100101

היא  חיילת.  כמורה  לצבא  התגייסה  עדנה  חיימק'ה: 

גרה בקיבוץ "בארי" ועבדה שם כמורה למוסיקה.   

המרחק הגיאוגרפי בין "בארי" ל"אורים" – הוא קצר 

דרך  אור,  טל  דרך  שנקראת  קיצור  דרך  ישנה  מאוד. 

עליו  עולה  הפלחה,  של  טרקטור  לוקח  הייתי  עפר. 

למשמרת  לפלחה  וחוזר  לישון  נשאר  ל"בארי".  ונוסע 

ב"אורים". 

אני זוכר פעם אחת, שנסעתי לעדנה ל"בארי", וחזרתי 

מים...  של  טיפות  הרגשתי  חזרה  בדרך  העפר  בדרך 

מאיפה המים? 

השמיים בהירים לגמרי!  

השארתי את הטרקטור בקיבוץ, ולמחרת היום גיליתי 

שהיה פנצ'ר והטיפות שנפלו עלי היו מהגלגלים.  פעם 

היו ממלאים את הגלגלים במים.... 

בבוקר חברי "אורים" צעקו: "מי לקח את הטרקטור 

ועשה בו פנצ'ר????" 

כשגילו שזה אני.. 

היה בלאגן.

לא רחוק מביתה של עדנה  היה טלפון ציבורי, ובימי 

שישי, כולם היו יושבים במרפסת, ועדנה ביקשה מהם 

להיות שקטים בין השעות שהייתי אמור לצלצל  כדי 

לרוץ לטלפון הציבורי ולדבר איתי. ככה היינו מדברים 

מדי יום שישי. 

עדנה  אל  כשהגעתי  הראשונה  הפעם  את  זוכר  אני 

הביתה. בני המשפחה קיבלו אותי מאוד יפה. 

זה היה יום שישי. השולחן היה ערוך יפה. 

בארוחת הערב אוכלים דגים. 

אני לא נוגע בדגים. 

סלט אבוקדו – לא הכרתי בכלל, 

פטריות, אני לא אוכל. 

הייתה  המזלג.  קצה  על  טעמתי  לסרב.  לי  קשה  היה 

אווירה משפחתית נעימה מאוד. גם אח של עדנה, שגר 

כך  הגיעה.  אחותה  וגם  אשתו,  עם  בא  ההורים  מעל 

בערבי   ההורים  לבית  יחד  כולם  לבוא  שנים,  המשכנו 

שישי, יחד עם כל המשפחה המורחבת.  לאחר שאמא 

והקשר התרופף.  נקטע  הזה   הנוהג  נפטרה,  עדנה  של 

הייתה  כשעדנה  שוב.  התחזק  לשמחתי,  לימים,   אך 

להתחתן.   החלטנו  ואחת  עשרים  בן  ואני  עשרים  בת 

יצאנו 4 שנים בערך עם קצת הפסקות אבל רוב הזמן 

רציתי  לה,  נדנדתי  שאני  האמת  טובים.  חברים  היינו 

להתחתן, רציתי בית חם. 

שלי  לאבא  סיפר  חיימק'ה  איך  זוכרת  "אני  עדנה:  

רוצים  שאנחנו  לו  אמרנו  להתחתן.  רוצים  שאנחנו 

להם:   אמר  וחיימק'ה   השולחן   סביב  ישבנו  לדבר.  

את  יפה  מאוד  קיבלו  והוריי  להתחתן',  'החלטנו 

)היו  והלכו איתי ושמחו בשבילי  זרמו  ההצעה.  הם  

לי  עולות  לי לדבר עליהם,  נפלאים – קשה  לי הורים 

דמעות, הם קיבלו כל דבר שרציתי. הוריי היו משהו 

סיפר  לא  הוא  דברים.  המון  הסתיר  חיים  מיוחד(. 

יותר מדי  ידעתי  ואפילו אני לא  ניצול שואה,   שהוא 

הם  המלחמה,  על  אז  סיפרו  לא  אנשים  פרטים.  

התביישו.  חיימק'ה היה  אחד מהחבר'ה, צבר כמעט 

הכול  תמיד  שאצלו   – הגיבור  המצ'ואיסט,  מושלם,  

בסדר... ".

נחלת יהודה...                                                               19.12.59 

לחיימק'ה שלום! 

זה עתה חזרתי מחזרה לחגיגת חנוכה בבית הספר בראשון.  אני 

אותי  קורעים  פשוט  הנגינה,  עם  עסוקה  כך  כל  האחרון  בזמן 

לגזרים. כל המורות רוצות שאנגן לחגיגות שלהן. אני מנגנת ל-5 

את  מקדישה  שאני  עלי,  כועסים  בבית  כמובן.   בכסף  חגיגות, 

יותר ללימודים  ולעניינים החשובים  רוב הזמן לעניינים האלה 

ולנגינה אני לא מקדישה כמעט זמן, בזמן האחרון.  בסוף השבוע 

הזה אנו מקבלים תעודות של חצי שנה. אני נורא לא מחכה לזה.  

בקשר לפגישה באורים אני לא חושבת שזה  יוכל להתבצע בזמן 

הקרוב ואני חושבת שלא תהיה לך ברירה אלא לבוא אלי בחופש 

חנוכה.  כתבת שתשתדל לקחת איזו שבת ו"לקפוץ אלי".  בכל 

ימי החופש של חנוכה יש סה"כ שתי שבתות ואם כך אז יש לך 

רק שתי אפשרויות.  אני מקווה שאכתוב לך השבוע באיזו שבת 

לבוא )אם עד יום רביעי אקבל מכתב ממך אז אספיק לכתוב גם 

תשובה(.  אבל היה רצוי שתבוא באמצע השבוע אם אתה יכול.  

שלך  האפשרויות  את  במכתב  לי  ותפרט  תשתדל  פנים  כל  על 

בהתחשבות שהחופש הזו הוא ההזדמנות היחידה להפגש בזמן 

הקרוב.   ככה, הרבה חדש אין לי ספר לך.  הכל מתמשך כרגיל. 

שני  מצד  אך  שעובר,  לימודים  יום  כל  על  מברכים  אחד  מצד 

הזמן רץ ומתקרבים לגזר הדין - לסוף.  בינתיים חיים, משבת 

לשבת ומחופש לחופש.  עכשיו למשל אני סופרת את הימים עד 

לחופש חנוכה. 

מזג אוויר עתיד להביא גשם סוף סוף, בחוץ רוח חזקה  ונעים 

חול  סופות  עכשיו  שאצלכם  לי  מתארת  אני  בבית.   לשבת 

חזקות.  לפי מה שכתבת רוצים להעביר אותך מהנח"ל לאחר 

ללמוד  להמשיך  לך  יאפשרו  שאם  חושבת  ואני  הטירונות, 

זמן  לכמה  הגרעין  על  לוותר  לך  כדאי  אז  במשהו,  ולהשתלם 

ולנצל את זה, אבל אני סומכת עליך שתדע להחליט בעצמך מה 

רצוי לך יותר. 

בזאת אסיים הפעם, בתקווה לקבל תשובה מהירה. 

                                                                                עדנה.  
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אורים                                                                              3.2.60

לעדנה שלומות! 

בלב.  מכרסם  עוד  הספק  כי  אם  בשמחה  מכתבך  את  קבלתי 

כל  את  הפעם  אגלה  שבו  מכתב  לך  לכתוב  הפעם  החלטתי 

הקלפים שלי למרות שאיני נוהג לעשות זאת ואני רוצה שתהי 

מוכנה לשמוע את הכל ותנסי גם להבין ולהאמין לכל ולענות לי 

באותו סגנון. 

תראי עדנה! אני יודע שהיה לך חבר. אני לא יודע אם הוא עוד 

אני  ברורה.  והסיבה  יהיה!  שהוא  רוצה  לא  אני  אבל,  ישנו?! 

רוצה לתפוס את מקומו. ואני רוצה מאד! ואני אומר לך בגלוי 

שהיית  ממה  רציניות  יותר  הרבה  הן  לגביך  שלי  שהתכניות 

תחשבי  שלא  והוא  שתדעי  רוצה  שהייתי  דבר  ועוד  חושבת. 

וכנים כלפיך,  רגשות עמוקים  לי  היו  שהשתניתי פתאם. תמיד 

אבל בעבר הייתי "לחוץ אל הקיר" וזאת היתה הסיבה כביכול 

לתנודות של היחס ואת היתר אסביר לך בעל-פה.  ועוד משהו. 

מצד אחד אני "מת" לראות ולפגוש אותך ומצד שני אני מוגבל 

מיני  וכל  גרעין  צבא,  זה  מהן  )שאחדות  בחינות.  מהרבה  מאד 

ואם  לאורנים.  להגיע  אפשרות  שום  לי  ואין  אחרים(  אמצעים 

לומר את האמת אז גם קצת לא נעים לי  )חוץ מהכל(  מזה שגם 

בכדי  לעשות  צריך  משהו  אבל  הביתה.   אליך  לבוא   לי  קשה 

להפגש. אז אני מקבל את זה שאת תקבעי מועד נוח לך. ורצוי 

מאד שתחכי לי באיזה מקום. ואם במקרה מתאפשר לך לבוא 

אלי למשק אז זה רצוי מאד כי אז לא הייתי צריך לברוח. 

כמו כן, מעניין אותי מאד אם את כבר בריאה )מקוה מאד שכן( 

ואיך מכתבי הגיע אליך?  האם היית בבית או שלחו לך לאורנים? 

יעניין  גם  שזה  לעצמי  מתאר  ואני  המון  לספר  לי  יש  עצמי  על 

אותך אבל אני מקווה מאד שנפגש מהר ואז אספר לך הכל.  עני 

אני מסיים.  בתקוה להתראות מהר  מהר ככל האפשר. בזאת 

ככל האפשר.  

                                                                                 שלך  חיים. 

אורים                                                                             18.2.60

לעדנה שלומות! 

כיד  מכתב  לך  וכותב  בחדר  אני  יושב  עבודה  שעת  שזו  למרות 

ומרומם  טוב  רוח  במצב  נמצא  באמת  ואני  עלי.  הטובה  הרוח 

למדי והסיבה לכך פשוטה, יורד גשם בחוץ, אני לא יודע אם 3 

המילים האלה אומרות לך משהו )למרות שאת בת של משפחה 

זו  לי הן אומרות המון.  קשה לתאר זאת אבל  חקלאית( אבל 

ביום  במתח,  השנה  ימות  רוב  במשך  שעובד  פלח,  של  הרגשתו 

ויודע שהוא תלוי בחסדי שמים. והצפיה לגשם גדולה  ובלילה, 

במיוחד פה בנגב.  וכשסוף סוף הוא בא והפעם אחרי שנת בצורת 

קשה והאכזבה של השנה שעברה, אז הסיפוק הוא באמת גדול. 

וקשה לתאר זאת.  כשאני קורא כל זה שנית נדמה לי שהרחקתי 

אבל  הסליחה.  איתך  כך  ועל  המידה  על  יתר  והשתפכתי  לכת 

הייתי מוכרח לעלות בכתב לפחות חלק מהרגשתי הנוכחית.   

וברוח זו מצד אחד ומאכזבה ממכתבך מצד שני אני ממשיך ועובר 

לענות למכתביך.  ראשית כל שמחתי לזה שנענית לבקשה שלי 

לענות מהר )דרך אגב קבלתי את מכתבך למרות זאת די מאוחר 

כן, אני מבין  ביום שישי( ושאפילו ציינת תאריך למעלה.  כמו 

הכוונה  הרוח הכללי של מכתבי האחרון  הלך  יפה את  שהבנת 

שאתה  כך  לידי  הגיעו  שהעניינים  "שמכיון  נכון.   וזה   - לכעס 

מרוגז עלי במקצת  מוטב שתדע על כך" )ציטוט ממכתביך( שיש 

לך חבר! תודה, אני כעת יודע.  אבל כפי שאת מכירה אותי אני 

לא נוהג לוותר כל כך מהר על דברים שאני רוצה, במיוחד שזה 

כך למחוק מהלב,  שייך לתחום הרגשות, שאי אפשר סתם  גם 

בגלל איזה משהו סתם שמפריע לך להגשים את שאיפותיך. 

וגם הפעם אני רוצה שתדעי שאני לא מוותר וכפי שכתבתי לך 

כבר במכתבי אני לא רוצה שהוא יהיה, אבל מכיון שהצד הזה 

כלפי.  שלך  הרגשות  על  האחריות  את  מטיל  אני  לך  שייך  כבר 

אם את רק תרצי להאמין לי אז גם תאמיני לזה, שיחד יהיה לנו 

טוב מאד ואם יש עוד רגשות כל שהם כלפי אז תדחי   )המשך 

המכתב בעמ' הבא( את האחר ונחדש את העבר שהתקלקל בגלל 

משהו שלא היה תלוי בך או בי.  אלא אך ורק בעבר שלי שפגע 

גם  כדאי  אז  לזה  הגענו  כבר  ואם  מה.   משום  לנו  והפריע  בי 

שתדעי שלדבר שלא היה ברור לך וזה שכתבתי שהייתי "לחוץ 

אל הקיר" יש קשר רב למעשה זה אותו הדבר וזה מסתכם בשם 

של בת "שמשום מה" היתה היחידה מהגרעין שלי שנתקלת בה 

כך  על  להגיד תודה  יכולים  יחד  ואני  והיא...   את  משום מה  

שאנחנו לא חברים... 
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בקשר לפגישה עשית בתבונה רבה שעיכבת את שליחת המברק 

אלי עד לתשובה שלי.  נכון, אני לא מעוניין לבוא אליך )והכונה

לבוא אליך ולא לראות אותך( כל עוד שאני יודע שקיים מישהו 

שיקר לך ממני ושבו את מעוניינת יותר.  תראי אני רוצה מאד 

לראות אותך וכפי שאת יודעת אני גם "מת" לזה, אבל במצב 

זה אני לא יכול.  מה שפחות קשה לי זה לכתוב לך . ובינתיים 

לא להרבה זמן, אני רואה בזה את האפשרות היחידה לשמירת 

ואוכל  מעמד  אחזיק  אני  זמן  כמה  רק  השאלה  ביננו.   קשר 

בתקוה  מסיים  אני  בזה  טוב,  צדדים.   חד  רגשות  עם  לחיות 

הדברים  כל  על  דעתך  את  וכתבי  ממקודם  יותר  מהר  שתעני 

מכתבים  ותכתבי  ברצינות  יותר  קצת  עלי  ותחשבי  שנאמרו. 

שבהם תעלי על הכתב למרות שזה קשה. חלק לפחות מתוך מה 

שאת מרגישה. 

                      שלך עם הרבה רצון טוב והרבה תקוה בלב 

                                                                               חיים 

אורים                                                                       20.2.1960 

עדנה יקרה!

לפני שאתחיל לכתוב לך על כל הפרשה האחרונה אני רוצה לתת 

לך כמה וכמה קומפלמנטים. כי במצב קשה כמו זה שעבר עלינו, 

זה עתה גילית רצון לעמוד לצדי ולחכות בסבלנות להמשך. ואת 

יותר ממה  כל זה בנאמנות כתוצאה של רגש אלי הרבה פנימי 

שאת חושבת או היית מאמינה לאור היחסים המינימליים שהיו 

בינינו עד כה. ואחר כל התשבוחות האלה, ארשה לעצמי לכתוב 

על משהו שציפיתי לו ולא קיבלתי. וזה למכתב. כי אחרי שראית 

יכולת  שתקופה ארוכה אני לא כותב, במקום להמשיך לחכות 

לכתוב.   ממני  שמונע  משהו  קרה  אולי  ולשאול  מכתב  לכתוב 

על  וכעת קצת  לאור הדברים האחרים.   נורא,  לא  זה  כל  אבל 

התקופה האחרונה.  כמו שכבר אמרתי לך הייתה שגיאה אחת 

גדולה ביחסים שלנו והיא שהיחסים בינינו לא מספיק אישיים 

וכתוצאה מכך, אולי אפילו לא בכוונה, אנחנו מסתירים הרבה 

דברים אישיים אחד מהשני או אולי אפילו אנחנו לא מוצאים 

להשתדל  שצריך  גדולה  שגיאה  וזאת  לשני  אחד  לספר  לנחוץ 

לתקנה. 

והפעם זוהי אחת הסיבות על מה שהיה. 

על  קצת  לך  לספר  ובכדי  למדי  אישי  היה  עלי  שעבר  המשבר 

ידי  על  אבי  נהרג  לחיי  שנתיים  שבגיל  לציין,  לי  נחוץ  עצמי 

הנאצים, ומאז ועד עתה הייתי רק עם אמי ואחותי )עד שאחותי 

התחתנה ועזבה את הארץ(. כעת אמא התחתנה ולמרות שזה 

זאת  ולמעשה  לחלוטין  אותי  בלבל  זה  דבר  מראש,  צפוי  היה 

היא הסיבה העיקרית שלא שמעת ממני כחודש ימים. 

סיבה  עוד  ישנה  לחלוטין  אישית  שהיא  זאת  מסיבה  חוץ 

שהעסיקה אותי בתקופה זאת וזה הצבא שנלחם קשות בגרעין 

הנוער  )אגף  התנועה  של  ההכשרות  במחלקת  נכון  יותר  או 

ולמזלי  טכנאי-רדיו  בתור  לצבא  אותי  להוציא  בכדי  והנח"ל( 

כמובן נשארתי בגרעין. בגרעין הוכחתי שוב לגרעין "שאין דבר 

)המשך המכתב בעמ' השני( העומד בפני הרצון". ולמרות שהייתי 

להדרכה  ליציאה  והגרעין  התנועה  מטעם  הראשון  המועמד 

בתנועה, הצלחתי להסתדר כך, שאני לא יוצא )במידה והתנועה 

תדרוש 3 מדריכים( ורק אם התנועה תדרוש מדריך שלישי אז 

והמדריך  )כלומר: המועצה  כולם  ולדעת  אולי אצטרך לצאת.  

בין  כיום חבר משק אורים, ומשמש בתור מקשר  שלי לשעבר, 

הגרעין למשק( בצורה דמגוגית כזאת, שאחרי שכולם כבר נוכחו 

בעובדה לא יכלו להבין ולהסביר לעצמם איך זה קרה. אבל כל 

זה לא משנה. העיקר שזו עובדה ואין להתווכח לה.  לצבא אנו 

יוצאים ב-6 למרס וכנראה שנקבל לפני כן חופשה של 5 ימים. 
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שאני רוצה ממך הוא זה, שבלי להתחשב באף אחד ובשום דבר 

תכתבי לי מהר ובדיוק איך ולכמה זמן היית רוצה שאבוא אליך.

ואני מצידי אשתדל לעשות זאת. ותכתבי מהר בכדי שזה יספיק 

להגיע אלי בזמן. 

אצלי ככה אין שום דבר חדש. בעבודה אני מתקדם יפה.  כבר 

הגעתי לזה שזרעתי 140 דונם תפוחי אדמה וששמע מרכז המשק 

מרוצה מאד  והיה  לבדוק את השטח  בא  זה,  עשיתי את  שאני 

מאד ובא ללחוץ לי את היד.  את יכולה לתאר לך כמה שמחתי 

כי זו לי הפעם הראשונה בעבודה זו.  השדות של הפלחה אצלנו 

במצב איום. יש במשק 14 אלף דונם פלחה וחוץ מזה אלף חמש 

זה לא  כי פעם אחת  פעמיים(  דונם שהספקתי להשקות  מאות 

יכולה  ואת  הבצורת  בגלל  אבודים  השדות  כל  מספיק.  היה 

כל השנה  זו שכל העבודה שעשית  איזה הרגשה  לעצמך  לתאר 

ולילה הלכה לטמיון. חוץ מהסובסידיות שנקבל  יומם  במאמץ 

על זה הפסנו את הכול.  כעת אני עובד כמעט בכל הענפים בתור 

טרקטוריסט. זה נותן לי הבנה כללית בענפי המשק השונים וזה 

די טוב. 

אני עוד רוצה להוסיף עניין אחד שאמנם לא כל כך נעים לכתוב 

עוד  ביקרתי אותך  עובדה שאחת הסיבות שלא  היא  עליו אבל 

תמיד  כמעט  כי  החופשים  רק  לא  זה  שקרה,  מה  שקרה  לפני 

הייתי יכול להגיע אליך ביום שישי אחרי העבודה ולכל היותר 

כל  וכמו  גרעין  חבר  שאני  זה  עם  כי  בערב.  בשבת  חוזר  הייתי 

חבר גרעין אני חי על תקציב אישי של 20 לירות לחצי שנה חוץ 

מתקציב של 4 לירות שנקבל לחופשה מיוחדת זו של לפני הצבא 

נעים לכתוב  ידי הגרעין. לא הכי  על  נסיעות שמאושר  ותקציב 

על זה, אבל אני רוצה להיות כנה ואני רוצה שתדעי על הכל ואני 

אסכים  לא  אני  )כי  בבילויים  ונצטמצם  שתביני  מאד  מקווה 

עצמנו  עם  יותר  ונבלה  במשהו..(  תשתתפי  שאת  אופן  בשום 

אולי זה גם יעזור לנו במשהו. 

הפעם אני מסיים בתקוה להתראות מהר ושתעני מהר. 

שלך 

באהבה 

חיים

נ.ב. 

א. אשתדל להביא לך תמונה שלך 

ב.  לגמרי שכחתי מרוב בלבול אבל אם מותר לי לשאול מה עם 

החולצה שלי? 

שלך כתמיד 

חיים 

אורים                                                                             26.2.60 

לעדנה שלומות!

עונה! בקשר לחופשה שלי היתה לך  וכבר אני  קיבלתי מכתבך 

מקבל  שאני  לך  שכתבתי  ששכחת  והיא  ויסודית  אחת  טעות 

את החופשה מה-1 למרץ, כלומר יום שלישי או יום שני אחרי 

העבודה ולא מיום שבת זו, שבה אני לא יכול בשום אופן להגיע 

מסודר  משהו  שנקבע  בכדי  אופן  בכל  למה.   תביני  כן  ואחרי 

)ובמכתבים זה אי אפשר מכיוון, שתקבלי מכתב זה, הכי מוקדם 

ביום ראשון כך שלא תספיקי לענות( אפשר לעשות זאת בשתי 

דרכים: 

8 אז אהיה בחדר  בערב בשעה  ביום ראשון  א.  שתטלפני אלי 

האוכל .

ב. או שתחכי לי ביום שלישי בשעה 9 בבוקר בתחנה לאורים. אני 

חושב שהכי נוח יכול להיות שתטלפני. בכל אופן אם לא תטלפני 

אדע שאת  מחכה לי ביום שלישי בתחנה. 

כעת  עושה  אני  מה  תשאלי   ואם  מאד,  טוב  מרגיש  אני  ככה 

חוץ מזה שאני כותב לך מכתב אז אצטרך לומר לך, שאני יושב 

במזכירות של המשק ושומר על הטלפון ואל תחשבי שלא קראת 

יברח  לא  שהוא  בכדי  ולא  הטלפון!  על  שומר  באמת  אני  נכון. 

)אפילו אם היה רוצה לא היה יכול( אלא כי הוכרז מצב הכן וגם 

לקחו למילואים כ-15 חברי משק, כך שאת יכולה לתאר לך מה 

הולך פה.  היום כלומר יום חמישי, אני שומר על הטלפון מ-4 

)יום שישי( בלילה.  המצב  אחרי הצהריים עד 6 בבוקר. ומחר 

מחורבן  ומרגיז זה, שאני צריך לשמור על המשק מ-9 בערב עד 

5 בבוקר. נקוה שלא יקרה כלום! 

לרעה  נורא  שהתרשמתי  מזה  חוץ  להוסיף.   מה  לי  אין  יותר 

ממכתבך האחרון. 

בתקוה להתראות מהר 

אני מסיים מכתב זה

                                                שלך כתמיד

                                                        חיים. 

נ.ב. יש לי כבר תמונה בשבילך. אם תמצא חן בעיניך הרי היא שלך! 

קרבתך וקרבת הים 
גזלו את שנתי. 

נשמת אפך נשבה מן הים 
ותחדור, מלוחה, אל ביתי. 

וגלים בדכים 
עולים בבכים 

למרומי אהבתי. 
בואי כלה - 

בירח אדום מול הים 
מפכה דמך. 

בירח אדום מול הים 
דמי ודמך. 

וגלים בדכים 

בואי כלה/ לאה גולדברג

זועקים בבכים 
את שמך, את שמך, את שמך, 

בואי כלה. 

איך אסגור את חלוני 
וקרובה הסופה? 

איך אסגור את חלוני 
ואת יחפה? 

איך אסגור את חלוני 
והים קרא? 

איך אסגור את חלוני 
ואת ערה? 

והאוח מלב הליל 
את שנתי קרע? 

בואי כלה. 
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חיימק'ה: הצעתי לעדנה נישואין.  

אחותי  ועל  שלי  אמא  על  ולהוריה  לעדנה  סיפרתי 

שבקנדה.    סיפרתי להם  על אבי שנפטר.  לא עדנה ולא 

ההורים שלה שאלו או חקרו אותי על נסיבות פטירתו 

של אבי, כך שלא סיפרתי שום דבר מעבר לכך.  

לא  עדנה  במשק.   איתי  לגור  לבוא  מעדנה  ביקשתי 

את  הכירה  לא  כי  חששה,  היא  אופן.  בשום  הסכימה 

והיא  חייתי,   כבר  בעיר  שאני  לה  אמרתי  האנשים.  

עדיין לא ניסתה לחיות בקיבוץ.  

כעבור  ואם  במשק  שנה  לחיות  תנסה  שהיא  הסכמנו 

אשאל  לא  אני  לעזוב,  רוצה  שהיא  תאמר  היא  שנה 

אפילו למה, ונעזוב ביחד )בסופו של עניין חיינו

ביחד  שלוש שנים בקיבוץ(. 

אך  החתונה.  בעלות  להשתתף  רצו  עדנה  של  הוריה 

והקיבוץ  בקיבוץ,  החתונה  את  לערוך  שהחלטנו  כיוון 

מימן את רוב הוצאות החתונה, הם השתתפו רק באופן 

חלקי. 

ולכן   הספיק  לא  התקציב  לטבעות.  תקציב  קיבלנו 

קנינו רק טבעת אחת – לעדנה. עד היום אין לי טבעת 

נישואים ולא הייתה לי מעולם )כי לא רציתי(. 

שאני  להוכיח  צריך  הייתי  באופקים,  לרבנות  הלכנו 

רווק והבאתי חברים. בתעודת הלידה שלי היה כתוב 

שנולדתי יהודי. 

בגיל ארבע  מקייב  ואביה הגיע  אשתי לעתיד צברית, 

של  שלישי  דור   – האם  ומצד  שבאוקרינה-רוסיה. 

צברים. קיבלתי את תעודת הרווקות המיוחלת ונרשמנו 

לנישואים. 

לא  הן  לצערי  אך  החתונה,   על  ולאגי  לאמא   כתבתי 

יכלו להגיע.  

ועם  לפני החתונה עם אגי  במקום זאת, סיכמנו, כבר 

אמא, שבפסח הקרוב לאחר החתונה נגיע לקנדה לחצי 

שנה. 

מסתבר,   וקיבלתי.  לכך  מהקיבוץ  אישור  ביקשתי 

שאמא שלי הגישה בקשה לקבלת פיצויים  מהגרמנים,  

לקנדה  כרטיסים  לקנות  לי  שהספיק  סכום  וקיבלתי 

ולשהות שם  חצי שנה.

קבענו תאריך לחתונה  ל- 18.12.62

למה 18?  כי אני ועמי  החבר שלי נולדנו ב-18 ....

ו-18 נמשך לכל מקום שיכולנו להשחיל את  המספר. 

פרק 23 

חיימק'ה ועדנה מתחתנים

לאורחים  אוטובוסים   5-6 שכרו   עדנה  של  הוריה 

שלנו,  כדי שיגיעו  לאורים, שם קבענו שיתקיים אירוע 

מכרים,  חברים,  שכנים,  הזמינו  הם   שלנו.   החתנוה 

ואני הרגשתי קצת מוזר, שלמעט חבריי לגרעין לא היו   

לי אורחים אחרים  ובני משפחה בחתונה.

יום החתונה היה יום נורא ואיום.  סופת חול וענני אבק 

ראו ממטר. האורחים  ולא  כל מה שמסביב  כיסו את 

שהגיעו  חשבו  לדרום,  מהמרכז  באוטובוסים  שהגיעו 

אל סוף העולם. 

ישבנו   ועגלה.   בטרקטור  אותנו  הסיעו  החופה  לטקס 

עליו וארבעה רקדנים ליוו אותנו מכל צד.  היה נהוג, 

ומריצים  והכלה  החתן  את  תופסים  חבר'ה  שכמה 

אותם לחופה כדי שלא יברחו בדרך... 

קילשונים, ארבעה  החזיקו  החופה  של  הפרוכת  את 

מנחלת  מאופקים.  המרוקאי  הרב  ניהל  החופה  את 

באו גם הרב התימני וגם הרב האשכנזי.  כך שהתחתנו 

בנוסח כל עדות ישראל. ככה היה מקובל אז  ביישוב.

שני הרבנים באו בתור אורחים,  ולכן הטקס שלנו היה 

בכמה  סגנונות.  

)הרב התימני של נחלת הוא הסבא של יגאל בשן הזמר, 

אנחנו היום גרים ברחוב שנקרא על שמו רח' סעדיה 

ויוסף בשארי(. 

מתל  שלמה   ובעלה  אמי,  של  אחותה  אילה,   דודתי 

ועמדו  שלי,  בחופה  שלנו  המשפחה  את  ייצגו  אביב, 

לידי מתחת לחופה.  לא היה לי מישהו אחר. )שלמה 

גם היה הסנדק של בננו  זיו(.

"הכרתי פעם נער שחור שיער 

יפה קומה שבא מן המדבר 

כולם קראו לו כספי, היה זה בקיבוץ 

אני לשם נחטפתי, סתם כך בלי שום תרוץ...."
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את  קניתי  אם  אותי  שאל  המרוקאי  שהרב  זוכר  אני 

ואם היא שווה פרוטה?  אז  הטבעת בעצמי, מכספי,  

אני אמרתי "מה זה פרוטה?  זה עלה  הרבה כסף... "

ברגע ששמתי את הטבעת  על ידה של עדנה  הרגשתי 

בסיס  בונה  שאני  הרגשתי  נוסף.   חלום  שהגשמתי 

להקמת בית בישראל. הרגשתי מאושר, אוהב  ושמח!"

עוד מעט כמעט 
אנו גוף אחד - 

את ידך נתת 
בידי שלי לעד. 

את לי עד 
שאני פוחד 
ולכן רועד 

כל גופי הלילה. 

יום יום וליל כל הזמן 
בנתיב אחד - 

לא מסומן. 
כל   - וליל  יום  יום 

הזמן 
יחד ולבד 

לך לעצמי נאמן. 

הלילה  אותך  אוהב 
ואיתך מתעצב 

הלילה  אותך  אוהב 
ואיתך מתלהב 

כאב-  עד  הלב,  עד 
מקווה, מתקרב. 

אט לאט 
נגלה מעט 

מי אני - מי את 
ואולי אולי נלמד - 

ברית עולם/מילים: אהוד מנור
לחן: מתי כספי

לוותר 
ולתת יותר 
עד שתיותר 
רק אהבתנו. 

יום יום וליל כל הזמן 
בנתיב אחד - 

לא מסומן. 
יום יום וליל - כל הזמן 

יחד ולבד 
לך, לעצמי נאמן. 

ואיתך  הלילה  אותך  אוהב 
מתעצב 

ואיתך  הלילה  אותך  אוהב 
מתלהב 

מקווה,   - כאב  עד  הלב,  עד 
מתקרב. 

עוד מעט 
יעלה האור 
ואני שיכור 

ורוצה אותך לזכור - 
ולשמור 

עד ימי הסוף, 
עד שנחלוף 

ותגוע הלמות התוף.
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הייתה חתונה נהדרת.  החבר'ה מהגרעין הכינו מופע והאורחים נהנו מאוד.
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את פס הקול המקורי של האופרטה שמרנו ואפשר עוד לשמוע אותו.  והנה לכם  הטקסט 
המקורי במלואו, כולל חלוקת התפקידים... היה מקסים!
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פרק 24 

הטיול הגדול לקנדה 

בחיפה,  מלון  בבית  עשינו  הדבש  ירח  "את  חיימק'ה: 

בעיר, שהינו שם   טיילנו  היום.   קיים  לא  כבר  שאולי 

מספר  ימים... אולי שבוע אפילו, כשחזרנו, עברנו לגור   

בקיבוץ.  

הוא בתשלום.  היינו רעבים והריר נזל לנו, אבל חשבנו 

שהארוחה כרוכה בתשלום וסירבנו. מי היה מעז אז... 

לבזבז סתם כסף על ארוחה? 

כשהגיעו הקפה והעוגה עדנה העזה ואמרה "כן".  היא 

שתתה את הקפה ואכלה את העוגה.  אני כמובן אמרתי 

לא צריך... בקיצור, קיבוצניקים טמבלים.  היא לפחות 

יצאה עם קפה ועוגה ואני בלי כלום. 

של  לדלפק  יורק,  בניו  התעופה  לשדה  מוקדם  הגענו 

לקחנו  לא  למטוס.  לעלות  וביקשנו  "אייר-קנדה" 

לאחר  אחרינו.  במטוס  תגענה  שהמזוודות  בחשבון 

אלה  אך  למזוודות,  המתנו  בקנדה  כשיירדנו  הטיסה, 

לא הגיעו. עדנה בתושייתה יצאה לאולם מקבלי הפנים 

על  להם  ולספר  אמי  ואת  אחותי   את  למצוא   כדי 

העיכוב,  והן אכן המתינו לנו  בהתרגשות רבה. 

מיידי.  היה  ולאחותי  שלי  לאמא  עדנה  בין  החיבור 

לשמחתי הגדולה הן ממש הסתדרו יפה. שהינו בקנדה 

כשעדנה  חודשים.  כשלושה  אגי,  אחותי  של  בביתה 

אותו  והביאה  פסנתר  לה  שכרה  אגי  פסנתר,  רצתה 

לאחר החתונה, טסנו לקנדה דרך ארצות הברית  )בעזרת 

כספי הפיצויים שאמי קיבלה מהגרמנים, יימח שמם(.  

אחותי  אגי  ואת  אותה  לבקר  ונסענו  כרטיסים  קנינו 

בקנדה. רציתי מאוד להכיר את עדנה לאמי ולאחותי.  

במהלך הטיסה ישבנו במושבים נפרדים. לא זוכר למה.  

כלול  שזה  ידענו  לא  במטוס,  ערב  ארוחת  כשהגישו 

שהאוכל  חששנו  כי  לאכול   וסירבנו  הטיסה  במחיר 
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שעדנה  זוכר  אני  לנגן.   תוכל  שעדנה  כדי  הביתה, 

וזה  וניגנה את "אקסודוס",  ליד הפסנתר  התיישבה 

היה כל כך מרגש.  

התפעלנו  עבדו.   שכולם  כיוון  לבד,  היינו  הזמן   רוב 

מאוד מהטלוויזיה הצבעונית כי בארץ בכלל לא הייתה 

לנו טלוויזיה, וכל דבר חדש היה מרגש. 

נהיגה. עברתי תאוריה אבל  ניסיתי לעשות רשיון  אני 

לי  היה  שלא  כיוון  פעמיים.   נכשלתי  המעשי  במבחן 

תלויים  היינו  ולכן  רכב,   לשכור  יכולתי  לא  רשיון, 

בזמנה הפנוי של אחותי כדי לטייל. 

היו הרבה מפגשים משפחתיים עם ילדיה של  אחותי, 

כמה  להרוויח  כדי  קצת  לעבוד  התחלתי  אפילו  ואני 

גרושים.  בחלק מהזמן עבדתי בבית חרושת למלפפונים 

ובחלק  אחר מהזמן עבדתי בשירותי הקטרינג של בית 

הכנסת היהודי. בחופשים, כשאחותי לא עבדה, טיילנו 

ביחד והיה כיף. 

אתם  גם  תישארו  "אולי  ממני:  ביקשה  אגי  פעם  מדי 

עדנה  בכלל.  זה  על  חשבנו  לא  אנחנו  אבל  בקנדה?",  

)בעמודים  לקיבוץ  ואני  הביתה  געגועים  חולת  הייתה 

של  מהוריה  שקיבלנו  המכתבים   את  תראו  הבאים 

עדנה מהארץ(. 

במשך  אך  באונייה.   ארצה  לחזור  מאד  רצתה  עדנה 

בראשית  הייתה  כי  רע  הרגישה  היא  ההפלגה  זמן  כל 

ההריון.  לקראת העגינה היא התרגשה מאוד  כשראתה 

את בני המשפחה מתקרבים  בסירה למעגן  כדי לקבל 

את פנינו. משם לקחנו אותה ישר לבית החולים וההריון 

הסתיים.  זה היה סוף  טיול  לא נעים.  אני זוכר שאמרו 

לי שזה היה בן. 

סבתא שושנה 

סבא צבי
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שער 5

דור העתיד  

כאן היא גרה, כאן היא גרה 
משפחה נחמדה 

כאן היא גרה, כאן היא גרה 
המשפחה שלי 



124125

פרק 25 

זוג צעיר בקיבוץ 

חיימק'ה:  "חזרנו למשק.    עדנה נכנסה להריון.  הפעם

לחודש  כשהגיעה  המשק.  של  האחות  אותה  ליוותה 

הבטן  עם  האופניים  על  רכבה  עדיין  היא  השמיני 

את  מוסיקה  לימדה  עדנה  בסדר.  היה  והכול  הגדולה 

ילדי הקיבוץ וגם לימדה בקיבוצים שבסביבה. היה לנו 

טוב. 

החברים  עם  כשישבנו  הלימודים,  שנת  סיום  לקראת 

תעשי  שלא  "רק  לה:  אמר  מישהו  בקיבוץ  הדשא  על 

לנו פנצ'ר ותלדי לפני מסיבת הסיום של הילדים  בבית 

הספר". 

באותו הלילה התחילה הלידה של עדנה. 

כמובן, שבכוחות עצמנו, לא יכולנו ליסוע לבית החולים.  

היינו צריכים להזעיק את האחות של המשק ואת הנהג, 

בבית  שבע.   בבאר  "סורוקה"  החולים  לבית  ונסענו 

חזרנו  לכן,  רחוקה.  עוד  שהלידה  לנו  אמרו  החולים 

לקיבוץ, ועדנה נשארה בבית החולים. 

חזרתי הביתה כולי נרגש ותליתי שלט  על דלת החדר 

עליו כתבתי באותיות של קידוש לבנה: "נא לא להעיר 

אותי  למשמרת בפלחה – עדנה הלכה ללדת!"

לבית  נוסע  מהקיבוץ  אוטובוס   היה   ביום  פעם  רק 

החולים.  בכל יום הייתי מתקשר לשאול: "מה קורה 

התשובה:  את  ומקבל  כבר?'",  ילדה  כספי?   עדנה  עם 

האוטובוס  על  לעלות  החלטתי  לבסוף  לא".  "עדיין 

נמצא  היולדות  חדר  לפני  החולים.  לבית  ונסעתי 

דלפק האחיות. ניגשתי לאחות  ושאלתי: "עדנה כספי 

שפורפרת  את  הרימה  עלי,  הסתכלה  האחות  ילדה?". 

הטלפון כדי לשאול... והמתינה לתשובה... 'כבר עונים 

לה:  להגיד  רציתי  שואלת".  כבר  "אני  לי.  אמרה  לי' 

"תשאלי מה יש לה", והיא שאלה אותי:  "מה יש לך 

עניתי  כלום",  לי  אין  זו...  שאלה  מן  "איזו  בבית?".  

לה, "יש לך בן", היא אומרת לי, ואני כמעט התעלפתי. 

לקח לי רגע להתאושש, לא ראיתי ממטר.  לא שמעתי 

עוד כלום, לא שעות ביקור, לא שום דבר. שעטתי לעבר 

מכיר  שאני  אחות  ופגשתי,  מטוס  כמו  היולדות  חדר 

מהתנועה, שבדיוק הביאה לעדנה את התינוק.... 

כך ראינו את זיו בפעם הראשונה.   52 שנה שאני מספר 

את הסיפור הזה, וזה כאילו קרה אתמול. אני זוכר כל 

רגע.  זה היה רגע מכונן. כל כך רציתי בן.   

למה?  כדי שאוכל לקרוא לו על שם אבי.  כך נולד זיו, 

בקיבוץ,  נערך  הברית  טקס  זיו-אליעזר.   לו  וקראנו 

ביצוע  ובמהלך  סודרו  הסידורים  כל   ... הגיע  המוהל 

התעלפתי.  כמעט  כי  קוניאק  לי  דחפו  עצמו  הברית 

התרגשתי מאד לראות ש"חותכים" לו.  

עדנה:  "וכך,  בפינת חמד של דשא ופרחים 

נמשכו החיים ויופי לו  לחיים, 

תורנות מטבח, שבע ערב שתיים עשרה סוף, 

ואין לו סוף למחשוף.... 

 בל נשכח! 

מלבד יפי העיניים היה לו  שפם, 

 מתל אביב לירושלים. 

ארוך ודוקר, 

אך על סמל מסחרי זה מי יוותר? 

כאן - באושר ושמחה. 

נולד הבן הבכור זיו, למזל ולברכה. 

הילד הכי יפה בבית התינוקות, 

סיבה לקנאה אצל כל האמהות. 

מלכה המטפלת את עדנה מפטמת ומשקה, 

ואת התוצאה אפשר לראות בתמונה ...."

חיימק'ה:  "חלף הזמן, וכפי שהבטחתי לעדנה

שאם היא תרצה לעזוב את הקיבוץ נעזוב, ואני אפילו 

עדנה:  "בהגיע זיו לגיל שנה, עברנו לדרום נחלת 

יהודה, ולשם דיוק לראשון הגדולה.  קומה 3 על 

עמודים מול תנובה, רחוב ז'בוטינסקי בפינה".  

חיימק'ה:  "עכשיו רציתי שיהיו לנו לפחות עוד עשר 

בנות!!! "

עדנה:  "עברו שנתיים ובמזל טוב נולדה נועה, מספר 

2! שוב שותים לחיים".

ילדה מתוקה כמו בובה – כבר  אז הייתה נשמה. 

הילדים גדלים, 

ועמם בדרך העפר של רחוב ז'בוטינסקי מתגלגלים 

עם שניים בינתיים,  

קונים ארבעה גלגלים למתחילים... 

קופסה סוסיתא סטיישן מקושטת בפרווה 

ובריפודים". 

מגדלים משפחה 

פרק 26

שני קולות ואקורדיון – חג השבעים )אוקט' 2016( 

לעדנה וחיים שלום, 

יאיר טץ דבר אתי ואני שולחת את מה שקראתי בערב 

זכרונות ושירים לחג השבעים של קיבוץ אורים.   זכרונות על 

המקהלה שהיתה לנו בהדרכתך שהיתה כל כך משמעותית 

וחשובה והביאה אור ושמחה לחיי.  לא אגזים אם אומר לחיינו.  

כשאנו נפגשות, הילדות של אז, אנו עדיין שרות את השירים 

שלמדת בשני קולות, זוכרות את המילים והמנגינות. יש לנו 

רשימה ארוכה. "שלח לחמך על פני המים כי ברבות הימים 

תמצאנו". עדנה יקרה זרעת בנו זרעים לפני 50 שנה . והיום 

בשנות האלפיים השיר עדיין מתנגן.  

להתראות 

בהערכה רבה, 

אפרת זינגר 

לא אשאל אותה למה.  וכך היה.  עדנה אמרה שהיא 

רוצה לעזוב את הקיבוץ, כיבדתי את רצונה ועזבנו". 
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 בטיול משפחתי

עדנה:  "חיימק'ה אהב מאוד לטייל  ברחבי ארץ ישראל. 

בילה גם ימים רבים במילואים  עם החבר'ה בצבא, 

וגם עם לא מעט געגועים לאישה ולילדים.   

באותם הימים עסק חיימק'ה בניהול פרדסים, כשהוא  

מלווה את סבא צבי דרומה בדרכו לכרמים. זאת הייתה 

תקופה של הרבה תפוזים ואשל עם ענבים. 

שוב עוברים דירה. 

המשכן הבא:  בית בורובסקי ברח' פינסקר, נחלת 

יהודה. החורבה עוברת שיפוץ, ואנו עדיין בקומה 

הראשונה. 

חיימק'ה מסיים לעבוד בפרדסים  והופך למגדל 

פרחים עצמאי . עדנה, סבא צבי וסבתא שושנה 

עוזרים בבית האריזה. 

חיימק'ה  משתתף בכל מיני ועדות ועושה גיחות 

לבורסה בהולנד... 
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כולם רצים בין השורות עם הסלים. 

הפועלת "הראשית" היא כמובן סבתא שושנית  

"המגרדת"  פרחים בחריצות מרבית. 

גם סבא צבי אינו טומן ידו בצלחת. 

זיו החביב נחלץ לעזרת אביו, מעמיס קרטונים ועושה 

נגלות בסתיו, בחורף ובאביב. 

וכך הכול פורח ובלב שמח!"

השטח שלנו פרח 

ונולדה לנו גם הלילך.... 

תינוקת עגלגלה בת נחלת אמיתית 

ושער לה מתולתל, כמו לכושית. 

עתה המשפחה הושלמה.  

קוטפים פרחים בעזרתם של עאבד, מוסה והאחרים. 
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יחד עם הפרחים, פורחים וגדלים הילדים.  ולנו יש  

הרבה שמחה ואושר בחיים.   
חולפות השנים 

וימי השירות מסתיימים 
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ילדינו  גדלים,  ממשיכים  את השושלת  ומתגייסים  לצה"ל 

עדנה:  "לאחר חיסול ענף הפרחים, חיימק'ה 

לא הרים ידיים ועבר לתחום אוטומציה בהשקיה, 

שהיה כרוך בהרבה השקעה. 

נסיעות לאורכה ולרוחבה של הארץ, 

דבר שמשתלב יפה, תודה לאל, 

עם האוהב לטייל  ברחבי ישראל. 

עם "גל" חפיצבה הוא גדל, 

עם "אקווה"  – ממש חבל, 

"בייקל" בול קליעה לסל, 

ו"בעומר" עד הפנסיה, היה לנו מזל... 

כידוע, חיימק'ה החרוץ בכל מקום נחוץ... "

היציאה מעצמאות לשכירות 
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חיימק'ה:  "והיו 

גם הנסיעות 

להונגריה.  במהלך 

עבודתי  נשלחתי 

מטעם העבודה 

להונגריה,  לחברה 

הונגרית שקנתה 

מאיתנו את ציוד 

ההשקיה, כדי ללמד 

את העובדים שלהם 

להשתמש במערכות 

הישראליות.   

בביקורי הראשון 

בהונגריה הייתי  

נרגש עד מאוד. 

זו היתה הפעם 

הראשונה שהגעתי 

לארץ אותה עזבנו 

לאחר מלחמה 

עקובה מדם שבה 

סבלנו והושפלנו 

כיהודים, ובה רצחו 

את אבי.  הרגשות 

בתוכי רחשו וגעשו.  

לא הצלחתי להוציא 

אפילו מילה אחת 

בהונגרית.   

אבל את משימתי 

ביצעתי על הצד 

הטוב ביותר, כמובן, 

וחזרתי ארצה. 

לימים, נדרשתי לצאת להונגריה שוב כדי  ללמד את 

ההונגרים עוד כמה דברים בנושא ההשקיה. באחד 

הערבים יצאתי לאכול בחברת מארחיי ההונגרים.  

כטוב ליבנו ביין פתחתי את פי ודיברתי בהונגרית 

שוטפת. סיפרתי על ההסטוריה שלי ושל משפחתי 

בארצם שלהם.  איך עזבתי כילד לאחר מלחמה 

איומה ונוראה, ואיך רצחו את אבי.    

כולם, כמובן היו בשוק.  ואני סגרתי מעגל.  הילד הקטן 

מבודפשט, הוא כבר לא קטן.  הוא גדול!!! והוא בא 

ללמד אותם, את ההונגרים  איך להשקות את השדות 

שלהם טוב יותר.  זכיתי!"

עדנה:  "לאורך כל שנות נישואינו לא הייתי  רק עזר 

עבדתי  הילדים,  לגידול  בנוסף  חיימק'ה.  של  כנגדו 

ונתתי  הילדים  ובגני  ספר  בבתי  למוסיקה  כמורה 

שיעורים פרטיים בפסנתר אחר הצהריים. 

שילבתי את  לפרחים  בית אריזה  בזמנו  במבנה שהיה 

וכלי  מטלפונים  עם  קבוצתית  במסגרת  התלמידים 

הקשה וכל זה לצד הפסנתר.  

מבוגרות  מורות  אצל  פסנתר  למדתי  ילדה  כשהייתי 

לנגן  ללמוד  שלחתי  ילדיי  את  גם  מיושנות.   בשיטות 

אצל מורה שכזאת. עד היום הם מתלוננים על שלא אני 

לימדתי אותם.  אבל אז  למדו אחרת.  ואכן, דרך עבודתי 

ילדים  הייתה שונה לחלוטין: אני מלמדת באופן  עם 

להאזין  מלמדת  השירה,  את  ממחישה  אני  חווייתי, 

למוסיקה, ולהבין את החוויה העמוקה שבצלילים.  

את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק ...

מוסיקה
מילים: חוסה פדרוני

לחן: סזר איסלה
תרגום: נעמי שמר

כשאני עייף 
אני שומע מוזיקה 

וכשאני עצוב 
אני חוזר למוזיקה 

אין לי כמוה בית 
ואין כמוה נחמה 
כמה קלת כנפיים 
כמה חובקת וחמה 

הקשב כמה יפים 
צלילי הפלא 

רוך ומרגוע לי 
בצלילים שכאלה 

אכן, כמה יפים 
צלילי הפלא 

רוך ומרגוע לי 
בצלילים שכאלה 

כשנצא לדרך 
ניקח אתנו מוזיקה 

וכשירד הערב 
נקשיבה נא למוזיקה 

מי שמתגעגע 
תמיד שומע מוזיקה 
מי שנכסף אליה 
יגיע אל המוזיקה 

הנה חליל בודד 
על כנף הרוח 
גם לבבך אחי 
ירגע וינוח 

הנה חליל בודד 
על כנף הרוח 
גם לבבך אחי 
ירגע וינוח 

כשאני עייף 
אני שומע מוזיקה 

וכשאני עצוב 
אני חוזר למוזיקה
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הזמן עובר וברוך השם נחת לא חסר.  הילדים מתחתנים 

"גיבורת המוסיקה, מנגנת כמו מלאך 
המנגינה, הקצב, המילים כולם שלך,

 שירי ארגוב, שירי רחל,
  וגם שירי היימן 

אתך תמיד נושאת, בכל מקום וזמן "

)מאריק ודורית רביד - 
מתוך ברכה לחגיגות 70 לעדנה(
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שער 6

נכדים, 
הפקות 

ואירועים  

אירועים בבית משפחת כספי  

מילים אלו נכתבו לכבוד הולדת עידו במסיבת הברית 
שנערכה ב"גן האורן". 
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בזה אחר זה הגיעו גם הנכדים...

רותם האחת והיחידה, 

ליאור "אחלה" הנכדה הכי יפה בנחלת, 

אוהד הנחמד, החושב, הבנאי והיוצר לעד, 

טל היפה בתבל, 

עמית הנפלאה שתמיד מסדרת את הכול,

אלעד בר הדעת, שרוצה הכול לדעת... 

עידו המקסים, 

עומרי המדהים,

ואחריו הגיע יובל, 

שגם הוא ילד יוצא מן הכלל! 

"...על כל אלה, על כל אלה, 
שמור נא לי אלי הטוב. 
על הדבש ועל העוקץ, 

על המר והמתוק. 
אל נא תעקור נטוע, 

אל תשכח את התקווה 
השיבני ואשובה 

אל הארץ הטובה. 

שמור אלי על זה הבית, 
על הגן, על החומה, 
מיגון, מפחד פתע 

וממלחמה. 

שמור על המעט שיש לי, 
על האור ועל הטף 

על הפרי שלא הבשיל עוד 
ושנאסף. 

על כל אלה... 

מרשרש אילן ברוח, 
מרחוק נושר כוכב, 

משאלות ליבי בחושך 
נרשמות עכשיו. 

אנא, שמור לי על כל אלה 
ועל אהובי נפשי, 

על השקט, על הבכי 
ועל זה השיר..."

מתוך השיר "על כל אלה"
של נעמי שמר 
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"...אנא, שמור לי על כל אלה 
ועל אהובי נפשי...

פרק 27

מתוך אירועים בבית משפחת כספי 
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"יש לציין שמשפחתנו הנהדרת מומחית בהרמת 

הפקות לתפארת, ימי הולדת 'עגולים', ימי נישואים 

ובר-מצוות. אכן תמיד חוגגים אצלנו.

ימי  הולדת 40 לזיו, 40 לנועה ו-40 ללילך.  40 לדפנה 

ו-40 לבני. 

יום הולדת 60 לחיימק'ה, 

יום הולדת 60 לעדנה. 

יום הולדת 70 לחיימק'ה, 

ויום הולדת 70 לעדנה. 

בר-מצוות לאוהד, לאלעד, לעידו, לעמרי... 

והחברה מוכשרים, מנגנים, כותבים שירים, ואני 

בצניעותי כי רבה מנצחת על המלאכה: כותבת, 

מלחינה ומנגנת, וכולם נהנים ללא הרף. 

לילדיי ונכדיי האהובים,  

בטוחני שתוסיפו להשכיל מהמשפטים החכמים 

הללו : 

ההורים עוזבים אותנו מוקדם מדי, 

האישה/הבעל מצטרפים מאוחר מדי, 

רק האחים/אחיות נמצאים אתך לאורך כל 

הדרך. 

אחים הם אנשים שאנו מתאמנים עליהם, 

אנשים שמלמדים אותנו על הגינות, שיתוף פעולה 

ודאגה, לרוב בדרך הקשה. 

כמו ענפי העץ אנו גדלים בכיוונים שונים, אך 

השורשים שלנו נותרים יחד. 

כאשר שני אחים עומדים יחד, אין מגדל בעולם 

שישתווה להם בעוצמתו ובעמידתו האיתנה. 

                                         באהבה רבה אבא/סבא 

אני נולדתי אל המנגינות 

ואל הפסנתר וכל היצירות, 

נולדתי לילדים ולנכדים 

וכאן עם כולכם אנחנו חוגגים 

אאאאאאאאאאא

לסבתא שלנו שלושה ילדים. 

לסבתא שלנו שבעה נכדים. 

לולא היו לה גם שני מטאטאים, 

לא הייתה זו הסבתא שלי. 

סבתא שלנו הייתה גם ילדה 

נולדה היא בנחלת זו המושבה, 

לזוג הורים כל כך מקסימים, 

שלישית לשניים האחים הגדולים. 

כבר כילדה התבלטה בנגינה 

מלאת נמשים וכותבת תווים. 

גם נערים בעלי בלורית, 

רצו אחריה אחוזי תזזית. 

על סבאל'ה חיימק'ה חלמה בלילות 

ושדדה אותו מכל החברות. 

היום היא כבר מאוד בטוחה, 

זו הייתה החלטה נבונה. 

חיימק'ה את עדנה סחב לאורים 

החליטו הם שם להוליד ילדים.

שם נולד להם בכורם, 

זיו החביב, הנה הוא כאן. 

לא חלפו שלוש שנים 

ונועה אף היא הצטרפה לחוגגים 

אחרי עוד ארבע שנים, לילך גם נולדה, 

בנות לתפארת כל המשפחה. 

חלפו עוד שנים, התחתנו הילדים 

והם הולידו לה נכדים 

וביום זה אנו מברכים 

אושר ונחת עד 120 .

כי בת 60 היא 

ולא סמל ולא דגל ולא אות, 

העבר מאחוריה, היא צופה אל הבאות. 

כאן ביתי פה אני נולדתי, 

בין הפרדסים במושבה, 

כאן את ילדותי אני עברתי 

ואין לי שום מקום אחר בעולם. 

כאן נולדתי, 

כאן נולדי לי ילדיי, 

כאן בנית את ביתי לעולמים 

כאן כעת אנו יושבים 

ולכבודך שרים 

זאת לרגל מחצית ממאה ועשרים. 

אך, אין לה רגע דל, 

לא סקנדל לא פסטיבל 

והּו-ָה ואל תשאל, 

אין לה רגע דל. 

היום מיד שקמת, בבוקר כה מוקדם, 

לאמאל'ה שושנה צלצלתי כמובן, 

אח"כ כשחזרתי ליאור וגם אוהד, 

לאכול באו אלי, מבית ספרם מיד.

כי אין לה רגע דל, 

לא סקנדל לא פסיבטיבל 

והּו-ָה  ואל תשאל, 

אין לה רגע דל.

אחר כך את שושנה לקחתי לקניות 

ורצתי לטלפן לכמה מקומות 

הזמנתי לי תה "קלי"  וחלה מ"תושיה" 

וסיימתי את היום לגמרי עייפה. 

כי אין לה רגע דל, 

לא סקנדל לא פסטיבל

והּו-ָה ואל תשאל, 

אין לה רגע דל.

עדנה בת 60
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חיימק'ה בן  70
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ערב טוב. שבת שלום. חברות, חברים משפחה. 

תודה שעשיתם גם אותנו קצת שותפים לשמחה. 

שהגעתם לכאן מרחבי ארץ הצבי והחמדה 

בעיקר מראשון לציון ומנחלת – היא נחלת יהודה. 

ממחוזות איילון, "ביג" ו"איקאה", אלינו לארץ הזית. 

אנחנו מאוד מקווים שתרגישו כמונו – בבית. 

אגב, אני עמיקם רוטמן, מאיה רעייתי, הנבל המהודר 

ארבעים ושבעה מיתרים, כל אחד כמו חייל במסדר. 

חשבנו: איזו תפאורה, מתאים למעמד כזה לבחור, 

בסוף החלטנו להביא את כל הגליל מאחור.

להתמצאות, אנחנו בלוטם על הר שנקרא חילזון, 

אמרו שאין חזון בארץ – יש.  ממול זה הר חזון. 

למפגש הזה – אתם יודעים, יש עוד סיבה טובה.  

ולמי ששואל למה התכנסנו כל כך רחוק, הגד נא, 

נאמר:  זה יום הולדת עגול ויפה – לעדנה. 

זאת הסיבה שעשו מזה סוד, ומזגו כוסות סיידר ויין. 

אבל אמרו:  קודם דיבורים  אז לא לשתות עדיין. 

אבל פטור בלא כלום אי אפשר ומה שמגיע מגיע. 

כן, ריכלתי עליך, עדנה, בעוונות עם כמה מכרים 

ותיקים, והם נשמעו כמו תלמידים שזה מזה 

מעתיקים. 

אמרו לי שעדנה היא מלח הארץ וגם הפלפל והשום. 

כל מה שהארץ הייתה ורצתה, הכול הרי רשום. 

סיפור החלוציות, ההגשמה, העבודה, ההצטיינות

אפשר לומר בלי מרכאות, קיצור תולדות הציונות. 

חרוצה כמו נמלה, מוכשרת כמו שד, שקולה כמו שופט. 

בת מסורה, אמא גנובה, סבתא למופת.

והזוגיות שלה עם חיים, ממש אפשר לקנא. 

פעמיים ביום הוא מטלפן, שום תירוץ הוא לא קונה. 

"שלא תספרו כלום לעדנה", "תיזהר ואל תכזיב", 

"לא דיברת עוד עם נועה", "מתי תצלצל לזיו?"

כאלה  גדלים  איפה  כזו?",  צומחת  מניין  "שאלתי, 

דברים? 

אמרו לי שכמו תמיד, זה מהבית – מהורים. 

סיפור שמתחיל לפני שבעים שנה פחות חמישה ימים. 

בבית של צבי ושושנה שמחו כך, שלוש פעמים. 

רותי הבכורה, מידד אחריה, ועדנה השלישית הקטנה. 

אמרו זו בשורה של אושר וגיל, וקראו לה עדנה. 

אבא צבי היה איכר בכל רמ"ח אבריו. 

פועל חרוץ, איש אדמה – והילדים אחריו. 

פרות, עזים, משגיח בפרדס ועובד בגינה 

מידד עם אבא, רותי עם עדנה, כאילו אמא קטנה. 

יום אחד צבי איבד חמש לירות שכר של חודש ויותר. 

כסף  החודש  "אין  לעדנה:  אמרו  החודש  באותו 

לעדנה, יום הולדת 70! 
)יוני 2012. לוטם. עמיקם רוזמן(

אבל  גם בזמנים קשים, שאותם קשה לאמוד,

גם לנגן וגם לגימנסיה – ילדים הם שלחו ללמוד. 

מהבית עדנה נטלה כמו בתרמיל צידה לדרך, 

שלא לעגל פינות, לא "על יד" או "כאילו", "בערך" 

סמינר בגבעת השלושה, מגמת המוסיקה שב"אורנים" 

ילדה של צלילים ומנגינות וגם ממציאה לחנים. 

גם בפגישה עם חיים – שומעים אקורדיון ברקע 

כשחיים וחבר בוועידה, פתאום חטף בעין נקע. 

שני חברים באו מאורים, למטרה מאוד מיוחדת 

ועידת האיחוד של הנוער העובד עם התנועה המאוחדת.

הם כל כך גילו עניין, בנאומים ובאידיאולוגיות כמובן, 

וגם בשתי נערות שלפניהם בסוודרים כחול ולבן. 

אמרו  לא  אז  בחורים",  שני  "פה  פתק:   להן  כתבו 

"חרמנים". 

והבנות מאוד מנומסות ענו: "אתם מוזמנים". 
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יש תמורה ל"איחוד התנועה" ולערב שיצאו לבלות. 

כי למפגש ההוא עם עדנה, יש גם שלוש קבלות. 

שלושה פרחים וכל אחד יחיד ומיוחד בגינה: 

זיו הבכור, נועה שנייה וגם לילך הקטנה. 

ספרו עוד על עדנה, ביקשתי, כמו שכנה רכלנית. 

התחילו במוסיקה, כמובן, גם אמרו  "דאגנית פולנית". 

חמישים  כמעט  אותי  סובלת  היא  "אם  אמר:   חיים 

שנה, איך אני יכול לדמות חברה יותר נאמנה?" 

החמולה  כל  שעל  התווך  עמוד  "היא  אמרה:   ורותי 

ואחות  אם  היא   – מתעטש  רק  מישהו  ואם  צופה, 

ורופאה". 

נועה אמרה:  "אלך בעקבותיה וגם בעקבות הצלילים 

זה בדמנו, בעיקר בזכותה, ולערך הזה אין מילים". 

הקשר שלה עם אמא שלה – הוא עבורנו מודל, שתמיד 

נקווה שעם ילדינו הוא חי ומאיר וגדל. 

לילך העידה שהמוסיקה עוברת בזכותה לדור הבא. 

כל נכד מוקף עולם של צלילים – אלה שצמחו בקרבה. 

גם זיו אמר: "היא קסם, היא  אור,  והיום גם אנחנו 

ולכן למדתי להעריך שקיבלתי ערכים ומופת  הורים. 

ושירים". 

אלה הנכסים שלך עדנה, אלה קרנות הנאמנות. 

הביטי סביבך, זו יצירת אמנות. 

יבול מפואר שכזה, עתיד מרשים לו יורד. 

רותם, ליאור ואוהד, טל ועמית ואלעד 

כל אחד מיוחד, מקובל, 

גם עידו ועומרי ויובל. 

כי עוד היום גדול ועוד רבה הדרך 

אפשר פרקים רבים לכתוב, אפשר אפילו כרך... 

עדנה, נרים את הכוס לשמיים  
ונריע כולנו ל-חיים! 

דברי חיימק'ה חיים 

כה אמר האלוהים: 

"כל תכנית היא בסיס לשינויים". 

חבר  פגשתי  חמים,  קיץ  ביום  הימים,  מן  אחד  ביום 

טוב,  "הרוב  בול:  ופגעתי  לשלומו  שאלתי  מדהים.  

השאר בטיפול"

לא בדיוק הבנתי, בראשי הנהנתי. 

סמוקים  כשאנו  המושבה  במדרכות  לטייל  הלכנו 

אמר  כך",  כל  חם  שלא  "חבל  הזיעה.  את  ומנגבים 

הבחור. הסתכלתי עליו בפליאה ונדהמתי מהאמירה. 

נפלתי  חוצפה,  איזו  ונפלתי.  בלבנה  נתקלתי  בדרך 

דווקא בנחלה". ענה לי בהתרגשות: "אל דאגה, יותר 

נפלו פניי וכמעט התעלפתי  מהרצפה לא תגיע"  רחוק 

שמת  מישהו  מכיר  "אני  אומר:  אותו  שמעתי  כאשר 

מזה". 

לאחר ההתאוששות, ביקשתי להיכנס למסעדה, הזמנו 

ארוחה שלא הייתה לי יותר מדי טעימה "ילדה טובה 

משאירה צלחת ריקה" הבנתי שבעיניו אני ילדה רעה, 

אך סיימתי הכול כי צריך לאכול. 

תפל.  היה  האוכל  פשוט  השארנו.   לא  ו"טיפ"  יצאנו 

ואז אמר החבר: "אלוהים לא מעניש במקל", אבל זה 

לא מגיע לי", אמרתי, "אין דבר כזה מגיע לי".  הלכנו 

לדרכנו עם הבטחה שנמשיך לטייל  עם תרמיל ומקל, 

וזאת על אף ש"להבטיח ולהסריח לא עולה כסף". 

כל מה שמודגש הן "אמרות" כנף של חיימק'ה. 

מוכרות וידועת לכל בני המשפחה. 
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זיו הוא משהו מיוחד. זיו הוא לא כמו כל אחד. 

הוא נולד בקיבוץ, שם צמח ותפח

ובגיל שנה כבר צעד וצרח. 

היה התינוק הכי יפה אין בכלל ספק 

ואין לו  מתחרה.

כי זיו הוא משהו מיוחד. זיו הוא לא כמו כל אחד.

בראשון לציון לגן התגלגל ומשם לנחלת, השבח לאל, 

לנחלת יהודה מקור מחצבתי, כפר הולדתי, 

שם בנו את ביתם בני משפחתי. 

הורים, סבים וסבתות, שהיו מראשוני העלייה 

וזה המקום בו הגשים זיו חלום, עד שהגיע הלום. 

כי זיו הוא משהו מיוחד. זיו הוא לא כמו כל אחד.

הדרך ארוכה הייתה, אך סוגה בשושנים. הרבה עבודת 

ציונים  עם  בלימודים.  הצלחות  וגם  אבא  עם  כפיים 

לא כל כך גרועים, אם כי לעתים  היה טובל עצמו בים 

במים צוננים. 

כי זיו הוא משהו מיוחד. זיו הוא לא כמו כל אחד.

עברה שנה ועוד שנה. הגיע הזמן לשרת את המדינה 

ואז כך אמא אמרה: "כל מה שבחרת – סכנה!"

שייטת, טייס, רגלים,  צנחנים – קורס קצינים וחותמים

גם  הבחור  התייחס  כך  היפים.  הימים  עברו  וכך 

את  לפגוש  בו  נפשו  עוד   כל  רץ  צו  כל  עם  למילואים, 

החברים.   

כי זיו הוא משהו מיוחד. זיו הוא לא כמו כל אחד.

דרום אמריקה – גם זה פרק בחיים, חוויות ללא סוף, 

את זאת הנציח במכתבים.  לאחר שנה – חזר ללימודים 

את  פגש  שם  גבים.  בקיבוץ  זאת  עשה  להשלים.  כדי 

"רוחמה"  מקיבוץ  אותה  גזל  הוא  לחיים,  לבו  בחירת 

)שוב קיבוץ...( 

הגיעו אלינו  ללול התרנגולות בחצר, 

 אותו שיפצו עם תום הבחינות, 

עבורם, ועבור הילדים שבדרך. 

כאן  נולדה כל השלישייה  ממש נחת לכל המשפחה.  

וזיו כרגיל , כפי שאבא אומר תמיד,  לא מכזיב. 

לומד עריכת דין ועושה חיל. 

מה אומר ומה אדבר. את השאר כבר אין צורך לספר. 

קובי,  את  פגש  סטז'ר,  כשבהיותו  יודעים   כולם  הרי 

האח והחבר. 

והצוות  "גינדי-כספי"  – משרד  שני  בית  כבר  יש  ומאז 

הנהדר .

 אין עוד כזה משרד, יוצא מן הכלל. 

כי זיו הוא משהו מיוחד. זיו הוא לא כמו כל אחד.

אבל גם קובי...  ולירון, זיוה, יעל, סמדר, נתי ושושי... 

את זיו אינכם מכירים. הוא תמיד עושה לנו חם בלב. 

זיו הוא המצחיק מכולם, זיו הוא בדרן מדופלם. 

הוא שנון, הוא חד מוח

והעיקר כושר – כוח. 

כושר לרוץ, כושר לרכב, כושר לשמחות 

כושר בגב, בקרסול, בברך.. .

והעיקר יש מסלול: 

רבע איש ברזל, חצי איש ברזל, 

אחד איש ברזל,  ואיש ברזל ברזל. 

ומה הלאה?  כשזה ייגמר? האם יהיה מסלול אחר? 

העיקר שתהיה לנו בריא זיו יקר.

שתמשיך להיות כמו שאתה, עד מאה ועשרים שנה!

                                                    שלך אמא עדנה, 

                                                                   באהבה. 

זיו
עדנה כותבת לבני המשפחה 

פרק 28

זיו

רק  אך  בנות.  שלוש  לנו  ויש  בני  לנו  יש  בן,   לנו  יש 

אחת מהן כלה. כלתי הבלעדית שתחייה. רבות נאמר 

"מה  "לבבתיני, אחותי כלה",  בכתובים על "כלה".   

יפתי  "בואי כלה", "כלתי,  דודייך אחותי כלה",  יפו 

תמתי" 

הכלה  כמו  כלה  על  במקורות  נכתב  לא  מעולם  אבל 

שלי, למשל: 

כי זאת כלה שיש לה גם חמות )שלא נדע( וזוהי מעמסה 

לא  קלה,  גם  אכן  היא  דפנה  הסתם,  מן  כבדה...   די 

מכבידה ולא מטרידה לא  מעייפת ולעולם לא מרימה 

את קולה )גאוגרפית, הכי קרובה(.

שותפה מלאה לכל אירוע במשפחה. 

חרוצה ומסודרת ואי אפשר היה לבקש 

רק  הייתי  היום  כל  הרי  היה,  אם  אחרת  כי  אחרת. 

אל  הילד,  "מסכן  הפולניה.   ה"שוויגר"  כמו  מעירה.  

תתני לו, כן תתני, מסכנה הילדה, ואת כל כך מגזימה... 

ולמה את לא מגישה להם ארוחה חמה וכו' וכו'... "

אז מה אומר ומה אדבר? 

אצלנו בחצר, בצל עצי הזית 

גרות שתי משפחות ויש לנו שלום בית 

לכן אחת מהן גישה משלה, 

אך נפגשים באמצע עם מילה טובה. 

היום  חוגגת  אשר  בדפנה,  מדובר  הרי  לעיקר:  ועכשיו 

ארבעים שנה. 

דפנה, הגשמת חלום של זיו אשר ללא ספק לא הכזיב. 

הרחוקים,  ובחלומתיו  אישה  לכזאת  שאף  בצעירותו 

שם מעבר לים,  שם לו מטרה ושר: 

"קח לך אישה ובנה לה בית" 

אישה שכזאת שתדע להחזיק בטורייה 

לחפור בורות ולהעמיד קירות 

לעמל ולרקוד 

ולגור איתו בלול תרנגולות. 

אכן, לזיו בנתה היא בית 

בית בין עצי הזית 

תחת עץ ירוק ירוק 

בית קט כחול מתוק. 

ובבית אשת חיל 

כל היום וכל הליל 

עם  שלושה צאצאים 

שהם לנו נכדים נפלאים )חמסה חמסה(. 

לאחר נאום מייגע קבלי ברכתנו הצנועה,

המשיכי כך עם זיו והטף.  רק אושר והצלחות 

כמו עד היום –

לא פחות 

                                                               מאוהבייך, 
                                                                           עדנה וחיימק'ה. 

דפנה

בכורתי, 

תשעה ירחי לידה חוה 
ויד איכר לו מיובלת. 

מבין הצפין באהבה 
תום רווקותו ימי איוולת. 

בזיו אונו יצר את גג ביתם הקט 
אשר ידע ימי כרבולת וקריאת הגבר. 
מטר טורדן טיפות הולכות רכיל בלאט
בתבוסתן המינרלית נפוצו לכל עבר. 

ואף המזווה התקין והיא נתנה בו צבע 
ערסל בודד הזכיר ימים של גשם קרנבל. 
אוזן כרה אצל בטנה חקלאי השש אל גבע 
תשעה המתין בעוד רעו אדום אוחז יובל. 

ואז הרעיד גופה וגם אחז בה רטט 
והוא ידע את שארית ימיו יחיה  באור 
זה לא ברק אל גג זה לא ערסל של רשת 

את לבבו פלחה בלהט יבבת ליאור. 
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נועה,  היא דוגמה  ואם למופת. 

זו לא בדיה, זאת כל האמת. 

נועה שלנו נולדה לתת. 

תאמינו או לא, זה קורה באמת. 

כשצריך לתת, אפילו כשכואב, 

נותנת היא את הנשמה ואת הלב. 

אוזן קשבת לכל דורש, 

מילה טובה ומנחמת תמיד יש. 

כי נועה היא פשוט כזאת, 

היא אוהבת, מחבקת – לוקחת פחות 

היא פשוט כזאת. לכל הדעות. 

נועה – לפי השיר של מתי כספי: נוח... 

נועה, 

לא שכחנו איך בגשם ובסער 

נועה, 

לסוברו את אוספת את הנוער.

שתיים שתיים, שתי בנותיים 

עוד אחת זה כבר שלוש

איך התחיל לכן הבוקר 

עם המכונית הקטנה –

 אין לה תקנה. 

נועה,

למה את עודך דואגת, אין כבר גשם. 

נועה,

 המכונית שלך  נוסעת אין לך פנצ'ר. 

נועה, 

נו התניעי את הרכב 

סעי לנחלת בלי למהר... 

כלום אינו בוער... 

נועה... 

נועה

עדנה:  "נועה נולדה בראשון לציון.  אחות לזיו בן 

השלוש.  אני עסקתי בשיר.

ולנועה היו מטפלות מכל קצוות העיר. 

בהיותה בת 4, נולדה לה מתחרה,  לילך, 

וכך הפכה לילדת סנדוויץ. 

זיו ניצל את המצב והחל 

להראות את נחת זרועו לצילי וגילי שלו.  

נועה הייתה ילדה נפלאה, 

שקטה,  טובה,  תמיד מגלה הבנה. 

בעלת זיכרון מוזיקלי יוצא דופן, 

כמותה גם אחותה לילך, וללא 

שום ספק גם זיוי האח ". 

חלפו י"ב שנים 
הנך יפת פנים 
כמו קרן שמש  

מאירה 
מבין העננים 

שוחה כדג במים 
עינייך בשמיים 
ומי יתן ירעיף 

האל עלייך 
רוב שנים 

ליאור, ליאור 
כולך שופעת אור 
נאהב אותך לעד 

כולנו כאחד. 
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טל ועמית

בל נשכח.  היום השמחה היא שלך ואנו רוצים לשמוח 

איתך. לפני הכול – סיפור: 

עגלגלת,  זקונים.  בת  לנו  נולדה  עשורים  ארבעה  לפני 

ולנועה  מכזיב  שלא  לזיו  אחות  ונהדרת.  מתולתלת 

בקולנוע.

צהבהבת,  תינוק  עגלת  המתולתלת  לילדה  קנינו 

שהתחילה מטלטלת בין השניים אשר רבו ביניהם על 

– מי יוביל את העגלגלת בטיילת? 

לא  מי  ל:   השתנו  והוויכוחים  הזמן  עבר  לשם  מפה 

יוביל ומי לא ירדים את הילדה בעגלה. 

עברו כמה  שנים, הילדה למדה לצעוד ל"גן של מלכה", 

וכך  ורחל",   רוחל'ה  ל"גן  רצה  נעמי",  ל"גן  הלכה 

הגנים,  של  באוניברסיטה  הקורסים  כל  את  סיימה 

כשאנו שרים לה שיר קטן, משום שאבא החליט שזוהי 

ילדת פשרה, ומשום כך נקראה לילך )לי ולך( . בשמלה 

עמדה  ותמה  יחידה  קטנה  ילדה  וקוקיות,  אדומה 

ושאלה: למה, ככה?.

 

נוף", משם  הזמן עובר, אנחנו כבר בבית הספר "יפה 

הרבה  ללילך  ריאלית".  "גימנסיה  "מעיין",  לחטיבת 

חברות ויותר חברים.  תנועת הנוער "השומר הצעיר", 

)נוער  לנח"ל  הפנים  ועם  ומדריכים  חניכים  הדרכות, 

חלוצי לוחם(.  ולילך אכן נלחמת: טירונות, קיבוץ "בית 

ניר", הדרכה באשקלון א.כ.א. נפגעים, מכללת ספיר, 

ובסופו של דבר לאוניברסיטת בן גוריון – הכול בדרום, 

בוערת  והאהבה  החמודון.   בני  באבא  פגשה  גם  שם 

ולא עבר זמן רב, וחגגנו לזוג חתונה נהדרת.  ועוד דבר 

חשוב קרה לאחר שנים שלוש: נולד ילד מקסים ושמו 

עידו,  מתולתל ראש... וכחול עיניים, אשר חיש מהר 

החל להרטיב במכנסיים.  בהיותו בן שלוש  נולד לו אח 

עמרי, שיהיה בריא.  מקץ שנה אחת ועוד שתיים נולד 

יובל, מספר שלוש, שגם לו לא חסר שכל בראש. 

ושמחה וששון בבית משפחת בן-אהרון. 

הזמן עובר מהר והילדים כבר יודעים לשיר ולספר. 

)רוצי שמוליק(.  

כתבו לא מעט שירים שמזכירים אותך. אפילו הילדה 

שרוצה  והלילך   לך.   דמתה  מאוד  מאוד  הצמות  עם 

שמתעקשת  זאת  את.  בדיוק  היא  הירח  את  לקטוף 

ולעולם לא  מוותרת.  היום, במקום לקטוף את הירח, 

קוטפת את את פרח הלילך. 

פרח שמוקדש רק לך. 

"...שותקים נאהב כי לי  ולך 

די בלי מילים שהן לאלה, 

אשר אינם יודעים לומר אחרת 

כמה יפה פורח הלילך... "

אמא לילך מוכשרת כל כך, 

יודעת לשיר שירים ולפרוט על מיתרים. 

בני/ לכבוד יום הולדת ה-40 

בני עבורנו הוא לא רק חתן 

הוא כמו בן, וממש בן-אדם 

יש לו, לבני, לב של זהב, 

הוא איש ישר דרך, צנוע, עניו. 

אכן בני, כן בני יודע הכול 

בני שלנו , הוא כל יכול. 

לתקן, לחבר, לשפץ, לאבזר 

לסייד, לחורר ובמקדחה לצרצר. 

בקיצור:  

בני הוא בני, מה יש לדבר 

כן, בני האיש הוא הטוב ביותר. 

אחלה חתן, בעל מושלם 

אב לתפארת 

כך הוא תמיד ולא אחרת! 

מה אגיד ומה אדבר 

קצרו ידי לתאר 

כי כה רבים המעשים 

ועל כך לא אכביר במילים. 

לילך

בני
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שער 7

המעגל נסגר
תם  

ולא נשלם 
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פרק 29

בצל   כילד  והצלתי   קורותיי  "סיפור  חיימק'ה: 

מאורעות השואה הוא סיפור ארוך ומרתק בפני עצמו.  

איך הוסתרתי יחד עם אגי  בבית הצלב האדום, איך 

ארבע,  בן  ואני  עשרה,  שתיים  בת  אגי  משם,  ברחנו 

שמועה  הייתה  כי  מקור...  וקופאים  בכינים  מלאים 

שיזרקו את כל הילדים למותם בנהר הדנובה, ועוד.  

אך בסיפור הזה אני רוצה לספר לכם על סגירת מעגל. 

על עצמי, על  חיימקה הילד,  שמאז ועד היום )ואני  כבר 

סבא בן 75( , אני עדיין  מחפש זכר –  לאבא שלי.  במשך 

מידע,  פיסת   עוד   פעם   בכל   מצאתי  חיפושיי   שנות 

את  יצרו  הן  יחד,  אותן  שכשצירפתי  אחת,  ועוד 

הסיפורים שקראתם בספר הזה.

 

והזיכרונות  הסיפורים  כל  את  להנציח  כשהחלטתי 

צעדת  מסלול  את  למצוא  היה  שלי  החלום  בספר, 

המוות בה צעד אבי ולצעוד באותה הדרך".

שנים  כשמונה   ,1946 שנת  ועד   1938 משנת 

משועבד  היה  הוא  זילברמן,  לסלו  אבי  של  מחייו 

צעיר,  כך  כל  נרצח  הוא  ולתומכיהם.  לנאצים 

מנוח.   לי  נותן  לא  הזה  והדבר  בלבד.   38 בן 

להשתתף  זיו  בננו  את  מזמינים  אחד,   יום  והנה, 

שערכה  בפולין,  ההשמדה  למחנות  צה"ל  במשלחת 

שנקרא  האוויר,  חיל  מטוסי  של  ראשון  מטס  שם 

הטקס.   את  שם  להנחות  כדי  אושוויץ"  מעל  "נשרים 

הזה  הטקס  בעיניי,   בגאווה.    שהתמלאתי   האמת 

סימל את הכול.  אמרתי לזיו ולכל מי שרצה לשמוע,  

שאם בזמן מלחמת העולם השנייה הייתה לנו מדינה 

והיה לנו צה"ל, השואה לא הייתה יכולה להתרחש.  

צה"ל,  משלחת  של  הטקס  את  הנחה  כשזיו  עכשיו, 

כמו  שאירוע  הרגשתי  אושוויץ,  ההשמדה  במחנה 

לא.  לעולם  עצמו,   על  לחזור  יכול  לא  לעולם  השואה 

על אבא שלי  אין.  רציתי  לדעת  ומנוח  השנים חלפו, 

הכול. כל פרט, כל פיסת מידע. חקרתי את  אחותי אגי  

עוד ועוד, ללא לאות, אולי פתאום תיזכר בעוד משהו.   

מילים  כמה  לי  לומר  שהסכים  מי  כל  את  חקרתי 

תקופה.   אותה  על  מידע  לי  לספק  ביכולתו  שהיה  או, 

ועוד  פרט  ואספתי   ולארכיונים  למוזיאונים  הלכתי 

פרט ועוד פרט, כדי ליצור לעצמי תמונה של האירועים, 

שעברו על אבי עד הרגע האחרון.  זה לא היה קל בכלל,  

שנתיים  בן  רק  והייתי  אבי  את  היכרתי  שלא  בהנחה 

מהנבירה  נמאס  כבר  לאחותי  אפילו  נרצח.  כשהוא 

אותי  להניא  ניסתה  והיא  הזה,  הנורא  בעבר  שלי  

עושה  אתה  מה  בשביל  "חיימקה,  לי:  ואמרה  מכך 

את כל זה? בשביל מה אתה צריך את זה?  זה היה, 

זה נשאר בעבר, וכל החיפוש הזה רק עושה לך רע". 

ונכדי  הגורל,  רצה  נודע.  הלא  אל  המסע  הגיע  ואז 

שלו  גדולה  להופעה  אותנו  הזמין  אוהד,  הרקדן, 

בתיאטרון הלאומי של העיר לינץ באוסטריה.  "סבא" 

אמר  לי אוהד,  "תראה איזה אבסורד,  אני רוקד על 

אותה האדמה  עליה נרצח האבא שלך, שהוא הסבא 

רבא שלי".  

תם ולא נשלם 

בנכדנו  לצפות  כדי  לאוסטריה  וזיו  עדנה  עם  הגענו 

רוקד באופרה "אורפיאו".  למרות, שהחלטתי מראש 

אלך  ולא  הריקוד,  בענייני  רק  אעסוק  הזה  שבביקור 

לחפש שום דבר שקשור לימים ההם... ימי המלחמה, 

היום,  למחרת  כבר  לעצמי.   בהבטחתי  עמדתי  לא 

עדנה  עם  יחד  החלטתי  באוסטריה  רגלי  כף  שדרכה 

וזיו לנסוע למחנה ההשמדה מאוטהוזן, גם כדי לבקר 

שלי.   אבא  על  נוסף  מידע  לדלות  לנסות  אולי  וגם 

הביקור במחנה היה מצמרר ומרגש מאוד. למדתי על 

המחנה הזה שהוקם ב-1938, כחמישה חודשים לאחר 

עברו  ,1945 סוף  עד  לגרמניה,  אוסטריה  של  סיפוחה 

המאסר  תנאי  אסירים.  כ-190,000  הזה  במחנה 

הריכוז  מחנות  מכל  ביותר  הקשים  היו  במחנה 

האמריקאים,  ידי  על  שוחרר  המחנה  הנאצים.  של 

לאוסטרים  הוחזר  וב-1947  לסובייטים,  הועבר 

במקום.  הנצחה  אתר  להקים  להתחייבותם  בתמורה 

ביקשתי   האתר,  למשרדי  ניגשתי  הצטמררתי. 

בשם  אדם  בחיוב.   ונעניתי  האתר  מנהל  עם  להיפגש 

נענה  האתר,  כמנהל  עצמו  את  שהציג  וואגנר,  יוסף 

אבי. על  במידע  עזרה  ממנו  ביקשתי  רב.  ברצון  לי 

הדף  את  לו  הראיתי  אבי,  של  שמו  את  בפניו  ציינתי 

אבי,  של  שמו  רשום  בו  הקאפו,  של  היומן  מתוך 

ריכניץ  לעיירה  שבסמוך  שכנדרוף  המחנה  על  אבל 

והחוקרים  ההיסטוריונים  רק  שלא  נראה   –

ידעו.   לא  המקומיים  גם  כלום,  כמעט  ידעו  לא 

לי מספר שמות של  נתן  וואגנר  יוסף  בכל אופן, אותו 

ואמר  שלהם,  הטלפון  מספרי  ואת  מקומיים  אנשים 

לי שאלו מקומיים שמתמצאים בהיסטוריה,  ושאולי 

הם יוכלו לעזור לי.  בתמורה הזמנתי את יוסף וואגנר 

התמלאתי  מדהים,  היה  המופע  אוהד.  של  למופע 

בגאווה  לראות את  אוהד רוקד סולו באולם התיאטרון 

איש  ב-1,800  לפה  מפה  מלא  שהיה  האוסטרי, 

בהוקרה  כפיים  לו  שמחאו  אוסטרים,  ברובם  ואישה, 

ובהערכה....  

הרגשתי: ניצחנו אותם, שרדנו והצלחנו! 

שנתן  הטלפון,  ממספרי  אחד  לכל  טלפנתי   למחרת, 

לי יוסף וואגנר מנהל אתר ההנצחה, אך  לא הצלחתי  

לתאם מפגש עם אף אחד מהאנשים, גם בשל התראה 

הלחוצה בזמן וגם בשל קוצר הזמן  שעמד לרשותנו כי 

היינו  צריכים לחזור לארץ.  רק  אחד האנשים אמר 

אולי  שכנדורף,  העיירה  לכיוון  ליסוע  לנו  שכדאי  לי, 

שם  נמצא מקומיים שיוכלו לספר לנו מה התחולל שם 

בזמנים ההם... 

למחרת יצאנו למסע.  

אני, עדנה וזיו.

יצאנו  לחפש משהו.  

מה לחפש? 

רציתי  למצוא משהו, ואפילו  לא ידעתי  מה... 

זכר כלשהו לאבא שלי.  ככה התחלנו  לנסוע לכיוון 

שכנדורף, לכיוון ריכניץ... 

מסע של 350 ק"מ  לכיוון אחד – מסע אל הלא נודע.  

המפגש עם אוהד באוסטריה  עם זיו על מדרגות האופרה  
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העיירה   בקצה  כלום.   מצאנו   ולא  לריכניץ  הגענו   

נכנסנו  לסופרמרקט כי עדנה היתה קצת רעבה. בעוד 

עדנה מחפשת משהו לאכול, אני עסקתי בלתחקר את 

ידוע להם על מחנה של עובדי  כל מי שפגשתי.  אולי  

כפייה? או  קבר אחים בסביבה? 

כל התשובות כמובן היו שליליות.  

בעוד עדנה משתהה בסופרמרקט ואני  חוקר את כולם,  

ראה זיו מהחנייה  משהו מעבר לכביש.  

כמה דקות לאחר מכן הוא קרא לנו  לחצות את הכביש 

ולבוא אתו. אז נגלה לפנינו מחזה שלא יתואר. 

עמד  מהכביש,  ונמוך  נסתר  במקום  לכביש,  מעבר 

קיר זכוכית אטום, באורך של 20 מטר בערך, מחולק 

למשהו כמו 20 יחידות. בכל יחידה, כמו במוזיאון, היו  

מוצגים חפצים של אסירים, בגדים,  כלי אוכל, ועוד, 

ולידם טקסטים שסיפרו על כל מה שקרה שם.  

50 מ' משם היה מבנה שלהערכתנו  כנראה היה מחנה 

לא  כמעט  אחד  שאף  מחנה  שכנדורף.   עצמו  הכפייה 

שמע עליו וכמעט שאין עליו שום תיעוד בשום מקום. 

המחנה  היה  זה  אליו.   כיוון  לא  שלט  ששום  מחנה 

האחרון בו שהה אבא שלי,  ומכאן יצא לצעדת המוות 

בה התמוטט ונרצח בדם קר. 

המבנה התגלה כנראה רק לפני שנים בודדות.  הוא  

היה בנוי  מסוג של לבנים משולבות בתבן.  

הכפייה. עובדי  של  סיפורם  את  מספר  הזכוכית  קיר 

המזכרות שבתוכו, הטקסטים שסיפרו את הסיפור, כל 

אלו הביאו אותי  להתרגשות אדירה.  מסתבר, שבאותו 

פרך,  בעבודות  הכפייה  עובדי  במחנה  שעבדו  הזמן 

והכפריים  מהעיירות הסמוכות  נשף באזור,  התקיים 

החליטו להגיע בספונטניות למחנה כדי לטבוח בעובדי 

כ-190  במקום  ורצחו  רובים  עם  הגיעו  הם  הכפייה. 

אנשים. 

לסלו זילברמן, אבא שלי, כנראה שרד את הטבח הזה. 

קיפלתי  את הפתק וטמנתי  אותו בין האבנים. 

מאחורי החלק השני של מפת הונגריה הקרועה, 

כתב זיו, את המילים הבאות: 

לכבוד אבא שלי הגיבור, אשר ניצח את הנאצים

הנוראים,  את מעשיהם הנבזים ואת עוולותיהם 

המחליאות,.  

לכבוד סבא  שלי, שאני נקרא על שמו, אשר הותיר אחריו 

זרע מנצח!  לזכור!  ולא לשכוח! 

ועדנה כתבה:  

חזרנו מהמקום הנורא ביותר עבור חיימק'ה, שיש 

להניח, ששם  עינו את אביו בעבודות פרך ומשם יצא 

לצעדה,  שם נרצח יחד עם עוד עשרות יהודים שהלכו 

בצעדת המוות. 

מי שניצל  לחיים  ומי  שלא שרד – אל מותו. 

למה ומדוע האל, אתה כה מאמלל 

והתשובה איננה בנמצא. 

אולי פשוט טבע האדם-חיה אכן באמת כה רע. 

אך אנחנו ואתם ילדינו את אותה החיה ניצחנו. 

גם ניצחנו וגם הצלחנו. 

ועל כך יהיה שם אדוני מבורך. 

איתו  שעבדתי  השואה  חוקר  ארצה,  שחזרנו  לאחר 

מחנה  שזה  והיתכנות  הזה  המקום  לגבי  ספק  הטיל 

עוצמת  חוויה,  הייתה  החוויה  אך  שכנדורף.  העבודה 

הרגשות הייתה גדולה וכיוון שלא יכולתי לבנות לאבי 

גלעד,  לו  לבנות  ניסיתי באמצעות הספר הזה  מצבה, 

מצבה מיוחדת במינה ויד לזיכרון לכל הדורות. 

מקווה שהצלחתי" 

לפתע, הבחנתי שבין האבנים, שבונות את מבנה המחנה, 

ישנם רווחים ואנשים שעברו במקום או אנשים שהיו 

לזכר  פתקים  האבנים,  בין  הטמינו  קרובים  שם  להם 

יקיריהם.  

כנראה   הגעתי  מאוד.  גדולה  רגשות  בסערת  הייתי 

כאן  בכפייה.  פרך  עבודות  שלי   אבא  עבד  בו  למקום 

עוד,  ממה  יודע  ומי  אכזריים  כפריים  של  מטבח  ניצל 

ומכאן יצא לדרכו האחרונה בצעדת המוות.  

חיפשתי  דף לכתוב עליו, משלא מצאתי  כזה, בחרתי  

אותה  קרעתי   ברכב,  שהחזקנו   הונגריה  של  במפה 

ועל חציה השני  לזיו  נתתי  לשניים,  את חציה האחד 

כתבתי  במילים אלו: 

 29.3.16

לזכר אבי יקירי שלא הכרתי. 

באנו בעקבותיך, מארץ מולדתנו מארץ ישראל. 

אני, חיימקה ג'ורי, היום בן 75 כמעט.  נשוי, אבא 

לשלושה ילדים מקסימים וסבא לתשעה נכדים. 

אזכור אותך ואוהב אותך לנצח. 

בנך. 
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אנחנו זרע מנצח!

שער 8

את המנגינה הזו 
אי אפשר 

להפסיק...  

הכרתי פעם נער שחור שיער 

יפה קומה שבא מן המדבר 

כולם קראו לו כספי, היה זה בקיבוץ 

אני לשם נחטפתי, סתם כך בלי שום תירוץ 

מאז נשארנו יחד ואז ארע פיצוץ: 

לאמא התגעגעתי, יצאנו אז לחוץ )החוצה( 

עם זיו בן השנה, הזאטוט.

האהבה חוגגת בלי משים 

וחיימק'ה עובד בפרדסים 

ואז נולדה עוד מתוקה וזוהי נועה הקטנה 

וכך עוברות להן כמה שנים. 

ושוב עוזבים, לנחלת מגיעים, 

טובלים בים  של ציפורנים.  

האיש כבר מגדל פרחים. 

באמצע הלילה כבר ער – לבית האריזה ממהר 

צריך לארוז ולטוס עוד לפני המראת המטוס 

עאבד ומוסה אכן חוגגים, קוטפים כל היום וסוחבים 

הסלים. 

נהנים בחצר, ישנים באבוס –  שהפך בזמנו לצימר 

דה-לוקס.

ננעלה  בדיוק  אז  לתפארת.  ילדה  נולדה,  אז  לילך 

השרשרת.  ועוד שש שנים עוברות מהר, משפצים את 

הבית, כי מקום קצת חסר... 

וקומת עץ נבנית לתפארת 

והרי לנו שווייץ – כאילו ארץ אחרת. 

ועם הזמן – "הסבה"  – והגבר עובר לנושא השקיה: 

זיו  אצל  גם"  ו"יויו  חנן   בית  ביקל,  אקווה,  חפציבה, 

מעומר החנון – אך הטוב ביותר הוא  ב-ג. חיון  אצל 

חיים,  עושים  חיון,  וב-ג.  החמוד.    דו-הבוס  דודי 

מטיילים וטסים וחורשים את כל הכבישים. 

מהחנות ועד מודיעין, צפונה-דרומה, גומעים מרחקים.  

ואבק  בשמש  בגשם,  ובאביב.   בסתיו  בחורף,  בקיץ, 

מסביב, 

הימים  עוברים  וכך  אופקים,  וגם  ועזתה  שדרות 

לבקרים. 

מבוקר עד ערב, "מנץ החמה", עובד הבחור עד "צאת 

הנשמה",  והטנדר נוסע, הטנדר.... 

לפי שיר צ'יזבטרון

הביתה חזר האיש מן הכפר 
כשחושך יורד על הערב. 

צריך לאכול, צריך גם לישון 
צריך עוד לשיר לו שיר ערש.  

היום כבר נגמר ועוד יום עבר 
ואנו סופרים כבר אחורה 

רוצים לבלות, רוצים ליהנות 
נצל את הזמן ומהרה. 

פזמון:  הוא )הזמן( לא יחזור 
זה כבר איננו 

רק זיכרונות, רק זיכרונות 
והשנים אכן עוברות 

אז בוא נחזור לצעירותנו 
אל הימים הנעימים והיפים. 

בדרכים )לפי הי הג'יפ( 

הי עבור, הי עבור 
אל נא תסתכל אחור

לא הצידה, לא למעלה 
לא חשוב איזו שמלה לה 

לנהגת הטפשה, שעשתה פנייה חדה 
אל נא תתעצבן - עובר! הלאה סע וגמור. 

אל נא, אל תצפור לו 
סע בימין, עזוב ת'שמאל. 

במתלול תסע קדימה, שום קללה לא תעזור 
יש גם הזמנות בדרך ושיחה עם גננים 

והמשאית נוסעת ולך אין סבלים. 

פזמון:  הי עבור הי עבור 

השעה כבר מאוחרת, אוי שכחתי לאכול, 
טוב אשתה לי מן הקלי סנדביץ' וירקות בזול. 

והדרך משתרכת לחנות צריך לחזור 
שוב דרומה לבאר שבע ואפרוק שוב את הכול....

פרק 30

פרק חיים 
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החיים היפים
אחינועם ניני, גיל דור/ניקולה פיובאני

סתם, חיוך ללא סיבה 
תום, ימים של אהבה 
שיר ישן לאור ירח 
וריח משכר שלך 

וכך אותך אני זוכר. 

גל, שוטף את העולם 
חום, הולך ונעלם 

צחוק, מאיר את השמיים 
מזכיר שהמשחק נמשך 
והחיים יפים כל כך.. 

לה לה לה... 
בך, אסתכל מתוך עיניו 

אחבק אותך ויחד ננצח במשחק 

בין, מציאות לחלומות 
בין האושר לדמעות 

תמיד אוהב אותך מאוד. 

עם, הקסם שבלב 
בוא נשכח את הכאב 

רק, עוד רגע ובינתיים 
נזכור שהמשחק נמשך 
והחיים יפים כל כך 

לה לה לה.. 
רק עוד רגע בינתיים 
נזכור שהמשחק נמשך 
והחיים יפים כל כך... 

השירים  כל  בשל  הספר  את  לסיים  נבחר  זה  קטע 

המופיעים בו  )מתוך יום הולדת 60 לחיים(. 

לפתיחה:  נוף ילדות, או  ערב בא או מי ששר – )רק 

נגינה(.  

שהחלפנו  בגלל   – לנו  לכם.   וגם  לנו  מוקדש  זה  ערב 

בעלי  בעיקר  אלא  אני,  לא  כבר,   חודש  מזה  קידומת 

היקר.  ואין כמו לשמוח בשירים במיוחד עם חברים. 

עם  ונתחיל  בואו  אז   – מדברים  חיים  על  כבר  ואם 

תקופת הנעורים.  שיר:  נוף ילדות.  

חיימק'ה שירת בעבר בנח"ל, וזה היה בתקופת ראשית 

הלהקות הצבאיות.  אז  היה פטריוטיזם אמיתי.  באחד 

מאלה הימים הכיר גם אותי.  נאחז בכל משלט, מני דן 

ועד אילת.  תאמין  לא תאמין, חיים בטח האמין. שרים 

היי! השיר כיתה אלמונית. לא רק בנח"ל האמין אלא 

גם בבנות הגרעין )וגם באחרות, שלא נדע...( יפה, שרה 

ועטרה, אילנה ומי יודע עוד כמה. אבל אותי הוא הכיר 

כאן, בבית קטן, אצל  חברתי הטובה מהגן  )ניחוש קטן 

מי הייתה אתי בגן? אסתי(. 

שירי להקות צבאיות:  ישנן בנות, והפרוטה והירח. 

הנח"ל והצבא, חיי הקיבוץ והעבודה לא פגעו כהוא זה 

בשירה )תרתי משמע(, והוסיפו לטעם החיים השירים 

רוח  רותי, תכול המטפחת,  נוסעת,  דוגית  הרוסיים:  

ימים  היו  השייט,  על  אחים  נשירה  וניה,  מבדרת, 

חבר, נעורי זהב.  

העיר  אל  ונלך  יד  לנו  תנו  הקיץ?   בסוף  נטייל  היכן 

באפור, אך זה לא ממש טיול, ומה עם טיסה לחו"ל? אז 

עדיף למקום רחוק אחרי הים, אולי לונצואלה הרחוקה 

ובין  הגן  לפסוע בשבילי  כמו  אין  מילין מכאן.   אלפי 

חולות מדבר לבין עין גדי המשתקפת מן ההר.  להתגלגל 

לשדה  צפונה  משם  כמובן.   המלח  ים  וים,  מעיין  אל 

תלתן, בימים לבנים עד לדפנה ולדן. בערב – חנייה מול 

נחזור  נסעד.  למחרת, שוב  בחוף אכזיב  ובלילה  גלעד 

יובל   עומרי,  אוהד,  עידו,  עמית,  טל,   ליאור,  לרותם, 

ואלעד )אלה הם נכדינו לעד(.  סוף הקיץ, התחדשות. 

אז היה שיר אהבה ישן, או שהיה זה זמר אהבה לים.  לא נפסיק לשיר 

הוא  עולם  ברית  וכבר  אהבה,  על  עוד  דיברנו  לא  אך 

רצה.  טוב, אמרתי,  אם מישהו הולך תמיד איתי, אולי 

ובחיוכים צעדנו  ביד  יד  ואז,  שלווה מנת חלקי  תהיה 

לקראת החיים היפים.  יש לי ציפור קטנה בלב ואותך 

אמר אני אוהב.  ואם כבר לתת את הנשמה ואת הלב 

אז בלי כאב.  כי העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש. אז 

בואי נשיר בקול ליום חולין, ומה עוד אפשר לבקש? 

איננה  היא  מפתח  מילת  היא  שאח   – נשכח  אל  אך 

בתנ"ך. אח איזה קסם בינינו מונח כשאני איתך.  

תהיה  זאת  הרשימה,  כל  את  נספיק  אם  מקום,  מכל 

דרך ארוכה. נסיים בשיר ערש, ובשיר סיום כמובן אך 

שלא נשכח חלילה את שירים עד כאן.   

השמלה  ערש,  שיר  גיטרה,  אני  ואולי,  ופרפראות: 

דרום  שירי  לים,  אהבה  זמר  סיום,  שיר  הסגולה, 

אמריקה 

ואנחנו לא נפסיק לשיר.... 

עכשיו התור לאהבה/  מילים ולחן: עוזי חיטמן

אחרי שסיימנו את מה שהתחלנו 
עכשיו התור לאהבה 

אחרי שקיימנו את מה שהבטחנו 
עכשיו התור לאהבה 

אז בואי כי יש לנו עוד זמן 
בואי ונמשיך מכאן 
מהמקום שבו עצרנו 

כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה 
עכשיו התור לאהבה 

אחרי שעשינו את מה שחלמנו 
עכשיו התור לאהבה 

אחרי שניסינו והחכמנו 
עכשיו התור לאהבה 

אז בואי כי יש לנו עוד זמן 
בואי ונמשיך מכאן 
מהמקום שבו עצרנו 

כי למה בעצם נוצרנו אדם וחווה 
עכשיו התור לאהבה 

רצנו כמו מטורפים 
ולא ידענו בשביל מה 

לב שבור וסדקים 
ודוקר על הנשמה 

עכשיו אנחנו עייפים 
נאחזים במה שבא 

את ראשך הניחי על כתפי 
עכשיו התור לאהבה 

עכשיו שנשארנו לבדנו 
עכשיו התור לאהבה 

עכשיו שנשארנו לבדנו 
עכשיו התור לאהבה.
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הספר הזה לא היה קורם עור וגידים לולא עזרתם 
של מספר אנשים להם אני רוצה מאוד להודות:

"מבצר  הספר  מתרגם  ולההיסטוריון  לחוקר 
אשר  גולן  משה  מר  בספר(  מוזכר  המוות")אשר 
למרות חוסר מידע מדויק )אודות גורלו של אבי(  
התקופה  נסיבות  להבהרת  במחקרו  רבות  תרם 
בה אבי שירת בשירות הצבא ההונגרי, להמחשת 
ב-  הכפייה  עובדי  במחנה  ששררו  התנאים 
העיר  לעבר  משם  המוות  וצעדות   schachendor

גרץ )graz( אשר במהלכן נרצח אבי.
ולהנציח  לכבד  להעלות,  לנו  מאפשרים  אלה  כל 

את זכרו.  
תודה ענקית לעורכת הספר שלנו: ענת אומנסקי,  
הרקע  התמונות,  לליקוט  העצומה  ההשקעה  על 

ההיסטורי ועל העריכה הנהדרת.  


